
 

 

 

 

 

ПОДАННЯ ЗАПИТІВ 

В Україні підприємства та інші організації, які бажають подати запити щодо регулювання в сфері ТБТ/СФЗ інших 
країн, можуть подати їх через Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України (далі – Департамент). Всі країни-члени COT зобов'язані надавати відповіді на всі 
обґрунтовані запити інших країн-членів COT стосовно їх режимів торгівлі. 

Департамент обробляє запит і готує відповідь, або, у разі необхідності, направляє його відповідним органам 
країни-члена COT (або до декількох країн-членів COT). Після отримання відповідей Департамент узагальнює 
інформацію і надсилає відповідь зацікавленим сторонам в Україні. 

Подання запиту може знадобитися підприємствам у наступних випадках: 

a) в країні-торговельному партнері мають місце, на думку експортера, торговельні бар'єри або процедури, які 
становлять перешкоду в процесі здійснення експорту на відповідний ринок/в процесі надання послуг на 
відповідному ринку. Українське підприємство бажає отримати роз‘яснення щодо можливих бар‘єрів; 

b) потреба в інформації щодо регуляторних умов у сфері ТБТ/СФЗ, за яких дозволяється експорт товарів або 
надання послуг на відповідному ринку; 

c) треба визначити, які регламенти або інші умови ведення торгівлі мають відношення до транзиту товарів через 
відповідну територію (наприклад, щодо перевірки стану здоров'я тварин або рослин, або щодо перевірки стану 
транспортного засобу). 

ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НОТИФІКАЦІЙ 

Підприємства мають можливість отримати вчасну інформацію про заплановані зміни у ТБТ/СФЗ заходах 
основних країн-торговельних партнерів України та підготуватися до них. Всі країни-члени СОТ зобов’язані 
інформувати одна одну про зміни у власних торговельних режимах, зокрема у сферах угод ТБТ/СФЗ. 

Департамент здійснює моніторинг нотифікацій країн СОТ та проводить відбір відповідно по важливих ринках та 
товарах для українського експорту. Інформація про відібрані нотифікації регулярно розміщується на офіційному 
інтернет-сайті Міністерства. 

ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕНТУВАННЯ НОТИФІКАЦІЙ 

Підприємства можуть також впливати на прийняття таких змін у ТБТ/СФЗ регулюванні країн-партнерів, оскільки 
Україна, як країна-член СОТ, має право просити надати пояснення стосовно таких змін та просити внести зміни у 
тих випадках, коли нові заходи можуть негативно впливати на торговельні інтереси України.  

На офіційному інтернет-сайті Міністерства розміщені рекомендації для сприяння українським виробникам та 
експортерам у підготовці коментарів чи запитань до проектів регуляторних актів країн СОТ: 

http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=90017&cat_id=92539 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК 

Підприємства можуть подати Департаменту запит щодо виникнення серйозних системних проблем у сфері 
ТБТ/СФЗ у торгівлі із країною-торговельним партнером. В результаті Департамент може звернутися із 
відповідними запитаннями та за роз’ясненнями до країни-партнера на двосторонньому рівні. 

У випадку будь-якої суперечки обов'язковим першим етапом є проведення консультацій сторін, і досить багато 
суперечок вирішуються саме на цьому етапі. Якщо консультації не дають результату, то відповідні справи можна 
перенести на розгляд профільного комітету СОТ, та, у наступному, до Органу врегулювання суперечок COT для 
прийняття остаточного рішення.  

Рішення щодо врегулювання суперечок, прийняті в рамках COT, є зобов'язуючими для всіх країн-членів COT. 
Навіть якщо певна справа (суперечка) не передбачає безпосередньої участі України, рішення щодо такої справи 
може впливати на експорт товарів або послуг України, а отже Україна, набувши членства, може бути третьою 
стороною при розгляді справи.  

Департамент здійснює регулярний моніторинг суперечок, які розглядаються в рамках COT, з метою оцінки будь-
яких можливих наслідків для України у зв'язку з її власними обов'язками, або обов'язками інших членів COT, що 
передбачені Угодами COT.  

ЯК ЧЛЕНСТВО У СОТ МОЖЕ ДОПОМОГТИ ВАМ  

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ СОТ 

http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=90017&cat_id=92539


 

 

Україна стала 152 членом Світової Організації Торгівлі (СОТ) 16 травня 2008 року. COT визначає принципи та 
процедури, за якими її члени торгують між собою. Всі члени COT зобов'язані дотримуватися вимог чотирнадцяти 
спеціальних технічних угод, а також довгого переліку ухвалених процедурних рішень та рішень щодо тлумачення 
відповідних питань. 

Однією з найважливіших переваг членства в СОТ є прозорість, завдяки якій виробники країн СОТ розуміють 
правила та регламенти, які застосовуються до продажу їхньої продукції як на їх внутрішньому ринку, так і на 
зовнішньому ринку будь-якої іншої країни-члена СОТ. Якщо обов’язки із забезпечення прозорості належним чином 
виконуються, це забезпечує більш передбачуваний торговельний режим, в умовах якого як виробники, так і 
експортери мають можливість працювати ефективніше. 

Відповідно до загальних вимог, уряди країн-членів СОТ повинні публікувати всі закони та регламенти, пов’язані із 
торгівлею, а також зміни і доповнення до них. Крім цього країни-члени СОТ повинні сповіщати (нотифікувати) про 
будь-які зміни у власних торговельних режимах інші країни-члени СОТ. Для виконання цих вимог країни-члени 
СОТ повинні створити спеціальні пункти запитів (та поширювати інформацію про них), до яких інші країни-члени 
СОТ зможуть звертатися із запитами про технічну інформацію стосовно внутрішніх регламентів в рамках угод 
СОТ.  

В Україні таким пунктом є Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СВІТОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГІВЛІ 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 

Департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

01008 Україна, Київ, вул. Грушевського, 12/2 

Тел.: +38 044 596-68-39, тел./факс: +38 044 281-95-34 

E-mail: ep@me.gov.ua 

Інтернет сторінка: www.me.gov.ua  

Проект «Торгівельна політика і практика в Україні» в рамках проекту "Інституційне співробітництво між Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України і Національною Радою торгівлі Швеції у сприянні Україні (Відділу обробки запитів і нотифікацій України 
Департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту) у реалізації діяльності пов’язаної з імплементацією Угоди СОТ 
про технічні бар’єри в торгівлі" 

Контактна інформація: 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій:  Інтернет сторінка проекту: 
Рейтарська 8/5А, 01030 Київ, Україна     http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/ 
Тел.: +38 044 278 63 42, Факс: + 38 044 278 63 36   Координатор проекту: Світлана Галько 
http://www.ier.com.ua/      e-mail: galko@ier.kiev.ua 
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