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Новини

 

Завершення перемовин щодо Угоди про зону 
вільної торгівлі між Україною та Канадою 

14 липня в рамках робочого візиту Прем’єр-
міністра України Арсенія Яценюка до Канади 
керівниками урядів обох країн було оголошено 
завершення перемовин щодо Угоди про зону вільної 
торгівлі (CUFTA). Очолювала переговорну делегацію від 
імені Уряду України заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України - Торговий представник 
України Наталія Микольська. 

Вона зазначила, що Україні вдалося відстояти 
асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту 
національних товаровиробників у чуттєвих галузях. Так, 
після вступу в силу Угоди, канадська сторона одразу 
відкриє до 98% ринку, в той час як Україна скасує 
тарифи для майже 80% товарів канадського експорту з 
подальшим усуненням інших тарифів протягом 
наступних 3, 5, 7 років. Для мороженої свинини та сала 
Україна встановила тарифні квоти на імпорт, тоді як 
цукор було виключено з дії Угоди. Такі умови дадуть 
можливість українським підприємствам пристосуватись 
до нових умов безмитної торгівлі. 

Наталія Микольська наголосила, що серед 
основних продуктів з України, які виграють від 
безмитного доступу на канадський ринок - 
соняшникова олія, цукор, шоколад, кондитерські та 
хлібобулочні вироби, алкогольні напої та пиво, одяг, 
кераміка, залізо, сталь та мінерали. Для імпорту 22 груп 
товарів харчової промисловості Канада встановить 
нульову ставку мита лише в межах тарифних квот.  

Найближчим часом Мінекономрозвитку презентує 
окремий довідник про підписану угоду з усіма 
подробицями щодо скасованих тарифних ліній та інших 
преференцій для українських експортерів та імпортерів. 

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

UA&id=a19820cd-7d31-4233-bd77-
caa0c4f56586&title=UgodaProVilnuTorgivliuVidkri98-
KanadskogoRinkuDliaUkrainskikhEksporteriv-NataliiaMikolska  
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Пройшли тристоронні консультації щодо ЗВТ між 
Україною та ЄС 

7-8 липня у Брюсселі відбувалися тристоронні переговори 
між експертами з України, Росії та ЄС. Метою зустрічі було 
вирішення проблем, піднятих Росією у зв’язку зі створенням  
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яке планується на 1 
січня 2016 року. 

Обговорення стосувалось технічнічного регулювання, 
санітарних і фітосанітарних заходів та митного співробітництва.  
На основі конкретних пропозицій, висунутих ЄС, сторони 
досягли певного прогресу у вирішенні проблемних питань. 

Експерти продовжать роботу з метою досягнення загальних 
двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних зі створенням ЗВТ. 

 Джерело: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1351     

 
 
   

 2 

 

 
 
  

 
3 

Українські компанії отримали можливість 
безмитного експорту товарів до США  

З кінця липня Україна на рівні з іншими державами-
бенефіціарами зможе експортувати до США близько 5000 
найменувань товарів у безмитному режимі. Такі 
можливості Україна отримала в рамках поновлення 
програми Генеральної системи преференцій (ГСП) США, 
що триватиме з 29 липня 2015 року до 31 грудня 2017 
року. 

Програма ГСП здебільшого стосується таких товарів: 
продукції хімічної промисловості, мінералів та 
будівельного каменю, ювелірних виробів, килимів, а 
також певних видів продукції сільського господарства та 
рибальства. 

Наталія Микольська, Торговий представник України, 
звернула увагу, що для користування перевагами 
безмитного режиму Україна має продемонструвати 
наявність ефективного захисту прав інтелектуальної 
власності та трудових прав, а українські компанії - 
відповідність критеріям правил походження товару. 

З повним переліком  сільськогосподарської та 
промислової продукції, яка охоплена системою ГСП, 
можна ознайомитись за посиланням: 
https://ustr.gov/sites/default/files/GSP%20eligible%20all%20
BDCs%20(2012)%20Revised%20August%202012.pdf   

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

UA&id=3022647a-f5df-4e30-ad7d-
7db2434f9776&title=UkrainskiKompaniiOtrimaliMozhlivistBezmitnogoEks
portuTovarivDoSsha-Minekonomrozvitku     
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Відбулось перше засідання Комітету асоціації 
Україна – ЄС 

13 і 14 липня пройшло перше засідання Комітету асоціації 
Україна - ЄС, у якому зі сторони України взяли участь 
шістнадцять заступників міністрів. Україна і ЄС серед іншого 
обговорили підготовку до впровадження поглибленої і 
всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).  Зокрема,  
порушувались питання подальшої лібералізації торгівлі, 
узгодження санітарних та фітосанітарних заходів, а також 
проведення засідання підкомітетів. 

Також українська делегація Комітету відвідала інституції ЄС 
з метою встановлення тісніших зв'язків між Україною та ЄС, 
зокрема, з метою сприяння реалізації Угоди про асоціацію, у 
тому числі ПВЗВТ. 

Джерело: http://eeas.europa.eu/statements-

eeas/2015/150715_01_en.htm   
http://minagro.gov.ua/node/17754  
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Спрощено процедуру контролю за 
операціями з експорту послуг  

Мінекономрозвитку, НБУ та громадські активісти 
спростили умови роботи українських фрілансерів із 
закордонними клієнтами. Значною проблемою при 
експорті послуг була вимога оформлення актів виконаних 
робіт для отримання коштів. Цей бюрократичний тягар 
заважав ефективно працювати з закордонними 
замовниками та сприяв тінізації сектору. 

Тепер для здійснення валютного контролю комерційні 
банки можуть використовувати звичайні рахунки-фактури 
(“інвойси”) з одним підписом -  виконавця, а також 
роздруковану оферту. Фактом підтвердження виконання 
робіт з боку замовника буде, власне, факт перерахування 
коштів на рахунок підприємця. Окрім того, банкам надано 
право самостійно визначати необхідність перекладу 
пред'явлених документів українською мовою. 

Таке спрощення допоможе українським фрілансерам 
легально отримувати зароблені гроші без зайвої 
бюрократії. 

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

UA&id=2b5100cd-efda-4565-8532-
e09377be5567&title=SproschenoUmoviRobotiUkrainskikhFrilanserivIzZak
ordonnimiKlintami  
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Заява Наталії Микольської стосовно 
можливого квотування Росією імпорту 
українських товарів 

На початку липня в російських засобах масової 
інформації з’явились публікації щодо пропозицій 
Російської Федерації з усунення «ризику витіснення» 
українських товарів європейськими до РФ «по 
демпінговим цінам» у разі імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Зі сторони РФ пропонується 
встановити квоти для українських товарів з вказаних «груп 
ризику» та обкладання ввізними митами імпорт 
українських товарів поза межами квот. 

Наталія Микольська наголосила, що згадані 
висловлювання представників Міністерства економічного 
розвитку Росії з’явилися саме в період інтенсивної роботи 
України, ЄС та РФ в рамках тристоронніх технічних 
консультацій з питань імплементації Угоди про асоціацію. 
На найвищому політичному рівні було домовлено, що 
основним завданням цих консультацій є пошук 
практичного вирішення питань, що викликали 
занепокоєння Росії у зв’язку з виконанням ЗВТ з ЄС. Тому 
заяви російських посадовців щодо застосування 
конкретних обмежувальних заходів для українських 
товарів ставлять під сумнів бажання російської сторони 
шукати практичні рішення в рамках процесу, погодженого 
усіма сторонами. 

Торговий представник України зазначила, що 
торговельне співробітництво між країнами має 
відбуватися в рамках діючого правового поля. Для України 
і РФ цим правовим полем є правила СОТ та Договір про 
зону вільної торгівлі СНД. Будь-яке встановлення РФ в 
односторонньому порядку кількісних обмежень у вигляді 
тарифних квот буде порушенням Договору про ЗВТ СНД і 
фактично означатиме скасування режиму вільної торгівлі 
між Україною та Російською Федерацією.  

“Якщо РФ хоче застосувати заходи проти можливого 
демпінгу товарів походженням з України, то відповідно до 
угод СОТ визнанню факту демпінгу має передувати чітка 
правова процедура, а відповідні заходи повинні 
застосовуватися у випадку наявності чітко визначених 
підстав, а не визначення можливих гіпотетичних втрат на 
свій розсуд”, - додала Наталія Микольська. 

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

UA&id=b6dd4ce2-b3c4-493f-a382-
97582ba0e39d&title=ZaiavaTorgovogoPredstavnikaUkrainiNataliiMikolsko
iStosovnoMozhlivogoKvotuvanniaRosiiuImportuUkrainskikhTovariv  
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Українські виробники продукції 
тваринного походження отримали 
дозвіл експортувати до Вірменії  

У зв’язку зі вступом Вірменії до 
Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) був 
змінений порядок ввезення продукції 
тваринного походження на територію країни. З 
2 січня 2015 року на територію Вірменії можуть 
постачатись продукти тільки тих компаній, які 
зареєстровані в реєстрі держав-членів ЄАЕС і в 
реєстрі третіх країн Вірменії. Відповідно до 
цього Держветфітослужба України направила 
до Вірменії список 65 українських переробних 
підприємств, зацікавлених у постачанні своєї 
продукції. За результатами його опрацювання 
Вірменія надала право ввозити продукцію 
тваринного походження 26 українським 
підприємствам. Наразі триває відповідна 
робота щодо ще 39 українських компаній. 

Джерело: http://vet.gov.ua/node/3674  

 
 
 
 

 7 
 

 

 

 

 

 

 
 

 8 
 

Порушення розслідування щодо 
імпорту в Україну гнучких пористих 
плит, блоків та листів з пінополіуретанів 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 3 
липня 2015 року прийняла рішення № СП-
332/2015/4442-06 «Про порушення та 
проведення спеціального розслідування щодо 
імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків 
та листів з пінополіуретанів незалежно від 
країни походження та експорту». Розслідування 
було порушено на підставі заяви ТОВ 
«Інтерфом»,  ТОВ «Інтерфом-Дніпро», ТОВ 
«Інтерфом-Захід» та ТОВ «Інтерфом-М».  
Проведення розслідування доручено 
Мінекономрозвитку. 

Джерело: 

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/povidomlennya-pro-
porushennya-ta-provedennya-speci/  
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Відбулось 22-е засідання Керівного 
комітету з реалізації Проекту зі 
сприяння торгівлі та транспортуванню 
ГУАМ 

7-8 липня 2015 року в м. Баку відбувалось 22-
е засідання Керівного комітету з реалізації 
Проекту зі сприяння торгівлі та 
транспортуванню Організації за демократію та 
економічний розвиток - ГУАМ на рівні 
керівників митних адміністрацій держав-членів 
ГУАМ. 

Під час засідання Сторони підписали 
Протокол між митними адміністраціями про 
організацію обміну попередньою інформацією 
про товари та транспортні засоби, що 
переміщуються через державні кордони 
держав-членів ГУАМ. Також був розглянутий 
проект Протоколу між митними 
адміністраціями про взаємне визнання окремих 
результатів митного контролю товарів і 
транспортних засобів при здійсненні митних 
процедур. Окрім цього, Сторони ознайомилися 
з інноваційними проектами Державного 
Митного Комітету Азербайджанської Республіки 
в Центрі Оперативного Управління "Target 
Center". 

Джерело: http://guam-organization.org/node/1748  

 

 

 

Узбекистан вводить додаткові мита на 
імпорт з України  

Узбекистан з 1 липня 2015 вводить додаткові 
імпортні мита на ввезення товарів з України 
строком на один рік. Такий захід є відповіддю 
Узбекистану на український додатковий імпортний 
збір у розмірі 5-10%, який Україна ввела 25 лютого 
2015 року терміном на один рік. 

Джерело: 
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2682366#2682484  

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/?new=9296&country=uzb 
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Щодо ліцензування діяльності з 
виробництва, імпорту, експорту, оптової 
та роздрібної торгівлі пивом  

З 1 липня 2015 року відповідно до Закону № 71 
почала діяти норма щодо віднесення пива до 
алкогольних напоїв.  Таким чином, діяльність з 
виробництва, імпорту, експорту, оптової та 
роздрібної торгівлі пивом підлягає ліцензуванню 
на загальних підставах, передбачених для 
алкогольних напоїв. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-

/205422.html   
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page  
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   Джерела рисунків: 
1 http://www.me.gov.ua/Thumb/2f958f4d-024b-4f43-890e-95e55dd5c016/210/175/00000000005C3AD6/Image.jpg   
2  http://mfa.gov.ua/mediafiles/images/news/tmbs/2015-19-05_Trilateral_consult-tmb-270x180.jpg  
3 http://www.globalmeatnews.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/globalmeatnews.com/industry-markets/us-agri-food-coalition-demands-

action-on-trade-deals/8576973-1-eng-GB/US-agri-food-coalition-demands-action-on-trade-deals_strict_xxl.jpg  
4
 http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/uploads/council-images/thumbs/uploads/council-images/remote/http_7e18a1c646f5450b9d6d-

a75424f262e53e74f9539145894f4378.r8.cf3.rackcdn.com/ukraine_thumb_169_1393002992_1392999386_388_218_80_c1.jpg   
5 http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/boygointer/boygointer1507/boygointer150700465/42016963-export-computer-keyboard-key-button-raster.jpg  
6 http://payload192.cargocollective.com/1/6/208503/6151050/Logo_04_1500.png  
7 http://minagro.gov.ua/system/files/imagecache/slideFront/458065%5B1%5D.jpg   
8
 http://ukurier.gov.ua/media/images/articles/2015-07/phpwbSESB_53be096ef7c07942c8543ebd_jpg_203x203_crop_upscale_q85.jpg 

9 http://vkurse.ua/i/2014-11/prinyala-predsedatelstvo-v-parlamentskoy-assamblee-guam.jpg  
10

http://glavnoe.ua/media/images/news/23/16/54/231654_default.jpg   
11 http://jurlico.kiev.ua/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC.jpg 
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 
Покращення контролю роботи засобів вимірювальної техніки 

Проект постанови "Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями" 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджується Порядок, 
що визначає процедуру встановлення міжповірочних інтервалів 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки  за 
категоріями, протягом яких засоби вимірювальної техніки 
забезпечують надійні результати вимірювань. Також 
законопроектом пропонується встановити до 1 січня 2016 року 
міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. 

Прийняття законопроекту підвищить надійність результатів 
вимірювань засобів вимірювальної техніки. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 

Дата оприлюднення: 09.07.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=9cbc64b4-1a13-40ca-abee-
f2e4827a3d4c&title=ProektPostanoviKabinet
uMinistrivUkraini-
proZatverdzhenniaPoriadkuVstanovlenniaMi
zhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegul
ovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhnikiZaKate
goriiami-  

  

Регулювання діяльності метрологічних служб 

Проект наказу "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних 
органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, 
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої 
метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики" 

Короткий зміст: Проектом наказу передбачається затвердити 
Типове положення, що встановлює структуру, функції, права та 
обов'язки метрологічних служб.  

Також з прийняттям проекту наказу буде забезпечено 
створення метрологічних служб у державних органах влади, 
підприємствах та інших установах.  

Метою проекту нормативно-правового акту є забезпечення 
єдності вимірювань та захист громадян і національної 
економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 

Дата оприлюднення: 13.07.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=
uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-
2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomro
zvitkuUkraini-
proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetro
logichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVl
adi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-
OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-
Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-
YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulov
anoiMetrologii-ViznanniaTakimi-
SchoVtratiliChinnist-
DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPit
anTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPoliti
ki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-
ZakonuUkraini-
proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-  
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9bb1a6a0-8972-4bc0-8c85-2b429bc41d88&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaTipovogoPolozhenniaProMetrologichniSluzhbiTsentralnikhOrganivVikonavchoiVladi-InshikhDerzhavnikhOrganiv-OrganivUpravlinniaObdnanPidprimstv-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsii-YakiVikonuiutRobotiUSferiZakonodavchoRegulovanoiMetrologii-ViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivDerzhavnogoKomitetuUkrainiZPitanTekhnichnogoReguliuvanniaTaSpozhivchoiPolitiki-RozrobleniiZMetoiuRealizatsiiStatti14-ZakonuUkraini-proMetrologiiuTaMetrologichnuDiialnist-


 

 

Про оподаткування операцій з ввезення в Україну деяких медичних виробів 

Проект Закону “Про внесення змін до абзацу першого підпункту “в” пункту 193.1 статті 193 
Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для поліпшення забезпечення 
закладів охорони здоров'я та громадян доступними лікарськими засобами)” 

Короткий зміст: Проектом закону передбачається 
оподаткування ПДВ за ставкою 7 відсотків по операціях з 
ввезення на митну територію України:  

 медичних виробів, що виготовляються аптечними 
закладами за рецептами лікарів та замовленнями 
лікувально-профілактичних закладів; 

 медичних виробів, які включено до Державного реєстру 
медичної техніки та виробів медичного призначення; 

 медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких 
складено декларацію, або видано сертифікат, або 
складено заяву щодо медичних виробів особливого 
призначення, або заявку щодо медичних виробів для 
діагностики in vitro. 

При цьому більше не оподатковується за зниженою ставкою 
7% операції з ввезення в Україну медичних виробів за 
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство охорони 
здоров'я України 

Дата оприлюднення: 01.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_2
0150701_0.html  

 

 

Проект постанови  “Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на 
митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню 
податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків” 

Короткий зміст: Проектом постанови встановлюється перелік 
медичних виробів, операції з ввезення в Україну яких 
підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7 відсотків. Цей 
перелік складатиметься з:  

 усіх медичних виробів, які включено до Державного 
реєстру медичної техніки та виробів медичного 
призначення,  

 та медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких 
складено декларацію, або видано сертифікат, або 
складено заяву щодо медичних виробів особливого 
призначення, або заявку щодо медичних виробів для 
діагностики in vitro, призначених для оцінки 
характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних 
регламентів. 

Прийняття проекту постанови допоможе усунути вибіркове 
пільгове обкладення ПДВ операцій ввезення на митну 
територію медичних виробів. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів України 

Дата оприлюднення: 02.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_
20150702_0.html  
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Оновлення переліку фармацевтичної продукції, що звільняється від оподаткування 
ввізним митом  

Проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 
2004 р. № 1568” 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується перегляд 
чинної редакції  “Переліку фармацевтичної продукції та сполук, 
що використовуються для її виготовлення, які не виробляються 
в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 
282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування 
ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України”. 

Затвердження нової редакції Переліку здійснюється з метою: 

 приведення кодів УКТЗЕД товарів у відповідність до вимог 
діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності; 

 вилучення з Переліку продукції, яка виробляється в Україні; 

 доповнення Переліку фармацевтичною продукцією, яка не 
виробляється в Україні, ввозиться на митну територію 
України та класифікується за 30 товарною групою УКТЗЕД. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 07.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_
20150707_0.html  

  
 

Затвердження Ліцензійних умов імпорту лікарських засобів 

Проект постанови  "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 
лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)" 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджуються 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних інгредієнтів). Ліцензійні умови 
встановлюють: 

 перелік  документів, що підтверджують відповідність 
суб'єкта господарювання вимогам ліцензійних умов; 

 форми заяв, що подаються здобувачем ліцензії або 
ліцензіатом до органу ліцензування; 

 кваліфікаційні вимоги до персоналу ліцензіатів тощо. 

Підставою для видачі ліцензії на імпорт лікарських засобів є 
наявність відповідної матеріально-технічної бази, 
кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за 
якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію 
України. 

Проект постанови спрямований на виконання норм ЗУ "Про 
ліцензування видів господарської діяльності" та на реалізацію 
єдиної державної політики у сфері ліцензування. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів України  

Дата оприлюднення: 13.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_
20150713_0.html  
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Затвердження переліку харчових продуктів, вивезення яких підлягає державному 
контролю  

Проекту постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. 
№ 1031” 

Короткий зміст: Проектом постанови вносяться зміни до постанови 
КМУ № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю 
товарів, що переміщуються через митний кордон України”. 
Зокрема, встановлюється, що державному контролю підлягають 
харчові продукти, зазначені в переліку, що вивозяться за межі 
митної території  України, у разі, коли цього вимагає країна-
імпортер. Також додається перелік таких товарів у новій редакції.  

Метою проекту постанови є виконання частини другої статті 55 
Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів”, яка передбачає затвердження КМУ 
такого переліку харчових продуктів. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів України 

Дата оприлюднення: 15.07.2015 

Джерело: http://vet.gov.ua/node/3675  

 

Регулювання  видачі міжнародних санітарних сертифікатів  

Проект наказу “Про затвердження Порядку видачі міжнародних санітарних сертифікатів на вантажі з 
харчовими продуктами, що експортуються” 

Короткий зміст: Відповідно до Регламенту ЄС №884/2014 кожен 
вантаж, що містить у складі 20% і більше сировини, зазначеної в 
статті 1 Регламенту ЄС, повинен супроводжуватися санітарним 
свідоцтвом згідно з моделлю, встановленою в Додатку ІІ Регламенту 
ЄС. Таке свідоцтво має бути оформлено, підписано і перевірено 
уповноваженим представником компетентного органу країни 
походження або країни, звідки був відправлений вантаж, якщо ця 
країна відрізняється від країни походження.  

Проектом наказу врегульовується  видача Сертифікатів 
придатності для споживання людиною на вантажі з харчовими 
продуктами, призначеними для експорту – міжнародних санітарних 
сертифікатів, з урахуванням вимог додатку ІІ до Регламенту ЄС. 

Прийняття проекту наказу полегшить доступ до ринку ЄС 
продукції, що відправляється з України та є об’єктом регулювання 
Регламенту ЄС №884/2014. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство охорони 
здоров'я України 

Дата оприлюднення: 15.07.2015 

Джерело: 
http://www.dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-
politika/hromadske-
obhovoriuvannia/item/1289-
povidomlennia-pro-opryliudnennia-proektu-
nakazu-ministerstva-okhorony-zdorov-ia-
ukrainy-pro-zatverdzhennia-poriadku-
vydachi-sertyfikativ-prydatnosti-dlia-
spozhyvannia-liudynoiu-na-vantazhi-z-
kharchovymy-produktamy-pryznachenymy-
dlia-eksportu-mizhnarodnykh  

 

Приведення технічних регламентів щодо медичних виробів у відповідність до чинного 
законодавства  

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

Короткий зміст: Метою розроблення проекту постанови є 
приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом 
України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". Зокрема, 
вносяться зміни до постанов КМУ: 

 № 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо 
медичних виробів";  

 № 754 "Про затвердження Технічного регламенту щодо 
медичних виробів для діагностики in vitro";  

 № 755 "Про затвердження Технічного регламенту щодо 
активних медичних виробів, які імплантують". 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 15.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_201
50715_0.html  
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 

Верховною Радою 

 

Звільнення від оподаткування ввізним митом певного обладнання  

Проект Закону №2207а “Про внесення зміни до статті 282 Митного кодексу України (щодо сприяння 
розвитку виробництва виробів медичного призначення)” 

Короткий зміст: Законопроект передбачає внесення зміни до 
статті 282 Митного кодексу України.  Звільнятимуться  від 
оподаткування ввізним митом обладнання для обробки гуми чи 
пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів. 
Спрощення відбуватиметься за умови, що таке обладнання 
застосовуватиметься платником податків для власного 
виробництва медичних виробів та якщо ідентичне устаткування 
з аналогічними якісними показниками не виробляються в 
Україні. 

Законопроект спрямований на спрощення впровадження 
іноземних технологій при виробництві певних видів медичних 
виробів. Водночас прийняття проекту закону надасть переваги 
певним виробникам і спотворить умови конкуренції на ринку 
країни. 

Етап проходження: опрацьовується 
в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 01.07.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpro
c4_1?pf3511=55790  

 
 

Ліцензування певних видів господарської діяльності  

Проект Закону №2284а “Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів 
господарської діяльності" (щодо виробництва ветеринарної продукції та ліцензування діяльності з 
особливо небезпечними хімічними речовинами)” 

Короткий зміст: Проект закону доповнює статтю 7 Закону №222-
19 "Про ліцензування видів господарської діяльності" новим 
видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а 
саме: виробництво ветеринарних препаратів, оптова та 
роздрібна торгівля ветеринарними препаратами. 

Також законопроектом передбачається ліцензування таких 
видів господарської діяльності, як виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається 
Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними відходами. 

Прийняття проекту Закону покращить санітарний контроль 
якості хімічних речовин та ветеринарних препаратів, що 
відповідатиме міжнародним нормам, зокрема вимогам ЄС. 

Етап проходження: опрацьовується 
в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 03.07.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=55891  
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Внесення змін до законодавства у зв’язку з утворенням Державної установи з 
підтримки експорту  

Проект Закону №2142а-1 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо страхування 
експортних ризиків та кредитів експортерів)” 

Короткий зміст: Цим Проектом Закону пропонується внести зміни 
до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Зокрема 
визначається, що страхування експортних кредитів, позичок, 
окремих контрактів на поставку машин і обладнання, інвестицій 
здійснюється спеціалізованою Державною установою. 
Повноваження Установи  визначає Кабінет Міністрів України, а її 
створення передбачене законопроектом №2142а.  

Також вносяться зміни до Закону України «Про страхування». До 
видів добровільного страхування додається  страхування 
експортних ризиків та кредитів експортерів, їхніх 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

Загалом даний законопроект узгоджує законодавство України з 
проектом закону №2142а. 

Етап проходження: опрацьовується 
в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР:  03.07.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=55881  
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 

 

Мораторій на вирубку лісів та експорт лісо- та пиломатеріалів  

Закон № 325-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання 
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" 
(щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді)” 

Короткий зміст: Закон встановлює мораторій на вивезення за 
кордон деревини та пиломатеріалів у необробленому вигляді 
строком на 10 років.  

Заборона експорту та вирубки лісів, ймовірно, не вирішить 
проблеми з вивозом української сировини за кордон, але може 
призвести до посилення контрабанди лісозаготівельних 
матеріалів. Крім того, заборона експорту є порушенням 
міжнародних зобов'язань, зокрема перед ЄС. 

Дата прийняття: 09.04.2015 

Дата набрання чинності: 10.07.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/325-
viii  

 

 

 

Про ліцензування  

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Державної регуляторної служби України 
№ 781/38 “Про затвердження форми та змісту ліцензії” 

Короткий зміст: Наказом затверджується форма та зміст ліцензії 
відповідно до Закону України "Про ліцензування видів 
господарської діяльності" 

Дата прийняття: 14.07.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Downloa
d?id=c203b40e-1fa9-4520-9d96-
52e1025d28c3  

 
   

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Державної регуляторної служби України 
№ 783/40 “Про затвердження Регламенту Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування” 

Короткий зміст: Наказом затверджується Регламент, що 
установлює порядок підготовки та проведення засідань Експертно-
апеляційної ради з питань ліцензування. 

Дата прийняття: 14.07.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Downloa
d?id=b342ce1a-cc14-43ff-a033-
3293a420ad65  

 

  

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  Державної регуляторної служби України 
№ 782/39 “Про затвердження форми ліцензійного звіту” 

Короткий зміст: Наказом затверджується форма ліцензійного 
звіту відповідно до Закону України "Про ліцензування видів 
господарської діяльності. 

Дата прийняття: 14.07.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Downloa
d?id=714c7721-2065-4747-ab8e-
7eaaa1921f95  
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Дозвіл на ввезення деяких лікарських засобів 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 409 “Про ввезення незареєстрованих в Україні 
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)” 

Короткий зміст: Наказом дозволяється ввезення таких 
незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних 
імунобіологічних препаратів): ботуліновий антитоксин (Botulimum 
Antitoxin) АВЕ; антитоксин проти отрути гадюки (Viper Venom 
Antitoxin); протиправцева вакцина (Tetanus vaccine). 

Дата прийняття: 07.07.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150
707_0409.html  

 

 

Припинення роботи моніторингово-консультативної  групи з інфекційного контролю 
та біобезпеки  

Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 97 “Про скасування наказу 
Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 23 квітня 2015 року №55” 

Короткий зміст: Наказом скасовується наказ №55, яким 
створювалась моніторингово-консультативна  група 
Держсанепідслужби України з інфекційного контролю та 
біобезпеки. 

Дата прийняття: 01.07.2015 

Джерело: 
http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativna-
pravova-baza/nakazy/item/1255-nakaz-97-
vid-01-07-2015-roku    
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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 

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
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 

 


