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Новини
Відбулись тристоронні переговори щодо створення ПВЗВТ між Україною та ЄС
7 вересня у Брюсселі відбувся четвертий раунд
тристоронніх переговорів між Україною, Росією та
ЄС. Зустріч проходила з метою знаходження
практичних рішень щодо побоювань Росії з
приводу створення поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яке
планується на 1 січня 2016 року.
Під час перемовин сторони обговорили
результати зустрічей, що проводились на
технічному рівні 7-8 червня та 4-5 липня 2015 року.
Зважаючи на різні погляди сторін, учасники
погодились доручити експертам продовжити
роботу на технічному рівні з метою розробки
чіткого плану дій.
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Сторони
висловили
сподівання
досягти
узгоджених результатів щодо питань, піднятих
Росією, до кінця 2015 року та домовились провести
наступні тристоронні переговори у листопаді.
Джерело:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1361

Україна скасовує додатковий імпортний збір на легкові автомобілі
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10 вересня 2015 року Міжвідомча комісія з
міжнародної торгівлі розглянула інформацію
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України про необхідність скасування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну легкових
автомобілів незалежно від країни походження та
експорту, застосованих рішенням Комісії від 28
квітня 2012 року. У результаті Комісія вирішила,
що національні інтереси України потребують
скасування спеціальних заходів з метою
виконання рекомендацій Органу врегулювання
суперечок СОТ у справі «Україна – легкові
автомобілі».
Рішення Комісії про cкасування спеціальних
заходів набирає чинності з 30 вересня 2015 року
Джерело: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/specminana-importni-avtomobili-skasuyut-30-veresn/
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Вийшов довідник щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою
Мінекономрозвитку підготувало брошуру “Угода про
вільну торгівлю між Україною та Канадою: нові горизонти
для українського бізнесу”. Довідник містить інформацію
про правові засади режиму вільної торгівлі, що закладені
в Угоді, та про можливості, якими зможуть скористатися
українські виробники з дня набуття чинності Угоди.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою
була узгоджена та парафована 14 липня 2015 року в Києві.
Для
набуття чинності
Угода
повинна
пройти
внутрішньодержавні
погоджувальні
процедури
(верифікацію, переклад українською та французькою
мовами), підписання та ратифікацію Парламентами обох
держав.
Брошура “Угода про вільну торгівлю між Україною та
Канадою: нові горизонти для українського бізнесу” .
Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=47a119a4-c868-44f7-99a1dc5b30b3fdff&title=MinekonomrozvitkuRoziasniuNoviMozhlivostiDliaEkspo
rtuVKanadu
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Держветфітослужба оприлюднила результати міжнародної співпраці
Держветфітослужба опублікувала звіт про результати
участі української делегації у засіданні Генеральної сесії
Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин. У звіті
міститься інформація про результати трьохмісячної
співпраці Держветфітослужби з ветеринарними
органами іноземних країн. Метою співробітництва було
поглиблення двосторонніх відносин з країнами та
диверсифікація ринків збуту української продукції
тваринного походження.
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З напрацюваннями Держветфітослужби
ознайомитись за посиланням.
5

можна

Джерело: http://vet.gov.ua/node/4138

Білорусь запровадила обов’язкову санітарну експертизу імпортованої продукції
Білорусь з 27 серпня запровадила обов’язкову санітарногігієнічну експертизу для продукції, що імпортується в
країну. Зміни, відповідно до яких білоруські імпортери
мають отримувати спеціальні сертифікати, були введені
постановою уряду № 666.
Джерело:
http://www.government.by/upload/docs/file047a01f515969415.PDF
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Розпочато серію семінарів для малого та середнього бізнесу “Вихід на
європейський та світові ринки: міфи і реалії”
У середу, 9 вересня, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України разом із USAID
"Лідерство в економічному врядуванні" розпочало
серію безкоштовних семінарів для підприємців
«Вихід на європейський та світові ринки: міфи і
реалії». Перший семінар, що відбувся у Клубі
Кабінету Міністрів, зібрав більше 100 учасників.
Під час семінару бізнесменам надали
рекомендації з оцінки реального експортного
потенціалу компанії та інформацію щодо правових
аспектів та особливостей зовнішньої торгівлі в
різних регіонах планети. Зокрема, представники
малого та мереднього бізнесу дізнались:
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 як оцінити, чи готове їх підприємство та його
продукція до експорту;
 як розробити стратегію та тактичні плани
експортної діяльності;
 як визначити цільові ринки, провести
дослідження ринку, проаналізувати конкурентну
позицію та сегментацію ринку;
 чим корисна
інформація;

для

експортерів

статистична

 як експортерам отримати максимум користі від
партнерства з бізнес-асоціаціями;
 як розширити професійну мережу контактів за
допомогою великих онлайн-бізнес-ресурсів;

8

 як створювати професійні бізнес-пропозиції для
потенційних партнерів;
 як вести переговори та заключати контракти;
 як організувати доставку вантажів та ефективно
вирішувати митні питання;
 які вимоги до якості та стандартів продукції є на
різних ринках, якими документами можна
підтвердити відповідність товару;
 хто несе відповідальність за дотримання
стандартів
виробники-експортери
чи
оператори зарубіжного ринку (на прикладі ЄС).
Семінари від USAID та Мінекономрозвитку
триватимуть й надалі.
Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=1e996fba-3256-49ca-986154580ad95561&title=BezkoshtovniSeminariVidUsaidTaMinekonom
rozvitkuDopomagaiutMalomuTaSerednomuBiznesuViitiNaZovnishni
Rinki
4

Відбулось засідання Ради експортерів та інвесторів при МЗС України
4 вересня 2015 року відбулось загальне засідання
Ради експортерів та інвесторів при МЗС України під
головуванням Міністра закордонних справ України,
Голови Ради Павла Клімкіна. У заході взяли участь
понад 90 представників українських підприємств та
бізнес асоціацій. Під час засідання було наголошено,
що МЗС розробило новий механізм взаємодії
Міністерства з експортерами в межах Ради
експортерів та інвесторів, який спрямований на
просування національного експорту на зовнішні
ринки. Також були презентовані веб-ресурси Ради,
створені з метою підтримки ефективної комунікації з
експортерами, - окремий веб-сайт та офіційні
сторінки у Facebook та Twitter.
Джерело:
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http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248458371

Пройшла зустріч Торгового представника України з головою бізнес асоціації в ЄС
8 вересня Торговий представник України Наталія
Микольська зустрілась з Генеральним Секретарем
найбільшої в ЄС бізнес асоціації «BusinessЕurope» Маркусом
Бейрером. Під час зустрічі обговорили низку актуальних
питань, пов’язаних із підготовкою до повної імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема,
розглянули питання торговельної політики України та
розробки експортної стратегії. Сторони також узгодили
шляхи поширення інформації про інвестиційний потенціал
України в Європі.
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Зустріч засвідчила зацікавленість європейського бізнесу
в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків з українськими
підприємцями та у нарощуванні своєї присутності в Україні.
Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=7d278a4d-464f-4d58-8be6b6385ccd044a&title=TorgoviiPredstavnikUkrainiZustrilasiaZGolovoiuNaibilsho
iBiznesasotsiatsiiVs
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Джерела рисунків:
http://mfa.gov.ua/mediafiles/images/news/tmbs/2015-19-05_Trilateral_consult-tmb-270x180.jpg
http://www.automotivelogisticsmagazine.com/wp-content/uploads/2015/01/Ukraine-cars-import-300x198.jpeg
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=a4ed0a3e-08a3-488c-91dc-6f4731ac4f5a
http://www.vet.gov.ua/sites/default/files/minnelli_logo.png
https://pbs.twimg.com/profile_images/514062189582221312/GzaFGzx0.png
http://www.5.ua/media/pictures/400x270/30475.jpg
http://www.fair.org.ua/content/image/news/Vertical_web_UA5.jpg
http://image.tsn.ua/media/images4/original/Mar2015/384687338.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Ministry_of_Foreign_Affairs_of_Ukraine.JPG
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f5/BUSINESSEUROPE_Logo.svg/1280px-BUSINESSEUROPE_Logo.svg.png
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Проекти нормативно-правових актів, що
проходять громадське обговорення
Внесення змін до процедур ліцензування
Проект наказу "Про затвердження Змін до деяких наказів з питань ліцензування імпорту та
експорту товарів"
Короткий зміст: Проектом наказу передбачається внесення змін
до наказів Мінекономрозвитку № 302 та № 991 щодо процедур
ліцензування імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять. Серед іншого, проектом акту визначаються
дії Мінекономрозвитку щодо одержання погодження Мінприроди
на ввезення або вивезення зазначених товарів. Погодження
отримується з метою міжвідомчого обміну інформацією.

Етап проходження: громадське
обговорення

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

http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=2f63492a-763b-4affa79066a907bd2ee3&title=ProektNakazuMini
sterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivli
UkrainiproZatverdzhenniaZminDoDeiakikhNaka
zivZPitanLitsenzuvanniaImportuTaEkspor
tuTovariv-

Ініціатор: Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
Дата оприлюднення: 11.09.2015
Джерело:

Виключення алкогольних напоїв з Переліку продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації
Проект наказу “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в
Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації”
Короткий зміст: Законом № 1602-VII встановлено, що дія
Декрету “Про стандартизацію і сертифікацію” не поширюється на
харчову продукцію. Оскільки алкогольні напої належать до
харчових продуктів, проектом наказу передбачається:


виключити алкогольні напої із Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні;



визнати таким, що втратив чинність наказ, яким затверджені
Правил обов’язкової сертифікації алкогольних напоїв.

Проект акту розроблено з метою приведення нормативноправових актів у відповідність до законодавства України.

Етап проходження: громадське
обговорення
Ініціатор: Міністерство
економічного розвитку і торгівлі
Дата оприлюднення: 15.09.2015
Джерело:
http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=9ac8bc4b-e8e74d34-a44d8e317ae096fb&title=ProektNakazuMinis
terstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliU
krainiproVnesenniaZminDoPerelikuProdu
ktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUk
raini-TaViznanniaTakimSchoVtrativChinnistNakazuDerzhavnogoKomitetuUkrainiPoS
tandartizatsii-MetrologiiTaSertifikatsii
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Зменшення ставок вивізного мита на живу худобу
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на
живу худобу та шкіряну сировину"
Короткий зміст: Проектом Закону вносяться зміни до Закону
України № 180/96-ВР "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу
та шкіряну сировину" Зокрема, передбачається зменшення ставок
мита із 10% до 3% на експорт свійських видів великої рогатої
худоби, крім нетелей та корів, масою понад 300 кг, а також на
чистопородних племінних вівець. Проект закону подано з метою
сприяння розвитку тваринництва та нарощування експортних
можливостей галузі.

Етап проходження:
громадське обговорення

Прийняття законопроекту сприятиме експорту дорослих особин
деяких видів худоби, проте для досягнення зазначеної мети
необхідно зменшувати ставки вивізного мита на усі види товарів,
експорт яких регулюється Законом № 180/96-ВР.

Джерело:

Ініціатор: Міністерство
аграрної політики та
продовольства
Дата оприлюднення:
03.09.2015
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?
nid=18288
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?
nid=18288&add=ria
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?
nid=18288&add=en

Контроль за виконанням вимог до безпечності та якості харчових продуктів
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" щодо притягнення до відповідальності за порушення
законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів”
Короткий зміст: Проектом закону:


впроваджується механізм притягнення до відповідальності за
порушення законодавства у сфері безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, у якому остаточне
рішення про застосування заходу відповідальності приймає не
державний інспектор, а суд;

Етап проходження: громадське
обговорення
Ініціатор: Міністерство аграрної
політики та продовольства
Дата оприлюднення: 08.09.2015
Джерело:



деталізується процедура зупинення компетентним органом
виробництва або обігу харчових продуктів, що передбачено
Регламентом (ЄС) № 882/2004;



скасовується плата за поновлення дії експлуатаційного дозволу.

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?ni
d=18316&add=en

Прийняття законопроекту сприятиме забезпечення контролю за
якістю та безпечністю харчових продуктів, які перебувають в обігу.

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?ni
d=18316&add=ria

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?ni
d=18316
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Дерегуляція у сфері торгівлі дорогоцінними металами та камінням
Проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р.
№ 802 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Короткий зміст: Проектом постанови викладаються у новій
Етап проходження: громадське
редакції Правила, що регулюють торгівлю
дорогоцінними
обговорення
металами і камінням. Зокрема, проектом акту:
Ініціатор: Кабінет Міністрів
України
 скасовуються деякі обмеження на провадження операцій з
набуття у власність та реалізації дорогоцінних металів і каміння;
Дата оприлюднення: 14.09.2015
 передбачається використання телекомунікаційної мережі для
Джерело:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/pu
торгівлі ювелірними виробами;
 спрощуються умови етикетування виробів;
 усуваються дублювання норм в законодавчих актах, що мають
одну сферу регулювання.
Прийняття сприятиме дерегуляції та уніфікації у сфері торгівлі
дорогоцінними металами та камінням.

blish/article?showHidden=1&art_id=4266
11&cat_id=407082&ctime=14424867859
90
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/pu
blish/article?showHidden=1&art_id=4266
16&cat_id=407082&ctime=14424869145
35

Встановлення пільгової ставки ПДВ на везення медичних виробів
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, що перелік
Етап проходження: громадське
медичних виробів, операції з ввезення на територію України яких
обговорення
підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7
Ініціатор: Кабінет Міністрів
відсотків, складається з усіх медичних виробів. Запровадження
України
зниженої ставки податку на додану вартість на всі медичні вироби
Дата оприлюднення: 08.09.2015
відповідає підходу Європейського Союзу, відображеному в
Джерело:
Директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану
вартість.
Прийняття проекту унеможливить вибірковість пільгового
обкладення ПДВ операцій з постачання та ввезення медичних
виробів, а також сприятиме запровадженню європейських
принципів оподаткування.

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_2
0150908_0.html

Проект Закону України "Про внесення змін до абзацу другого підпункту "в" пункту 193.1 статті 193
Податкового кодексу України"
Етап проходження: громадське
Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до Податкового
Кодексу України. Зокрема, передбачається встановлення 7% ставки
обговорення
ПДВ на операції з ввезення на митну територію України всіх
Ініціатор: Міністерство охорони
медичних виробів і скасування переліку окремих медичних виробів,
здоров’я
до яких застосовується пільгова ставка ПДВ.
Дата оприлюднення: 10.09.2015
Проект закону враховує європейські принципи оподаткування та
Джерело:
унеможливлює застосування практики вибіркового пільгового
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_2
оподаткування ПДВ операцій з постачання та ввезення на митну
0150910_0.html
територію медичних виробів.
Зміст даного законопроекту замінює положення, викладені у
попередньому проекті постанови.
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Затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней
Проект наказу “Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней”
Короткий зміст: Проектом наказу затверджуються Ветеринарносанітарні вимоги до утримання свиней. Проект акту розроблено з
метою забезпечення епізоотичного благополуччя господарств щодо
хвороб свиней. Прийняття проекту наказу сприятиме дотриманню
ветеринарно-санітарних вимог всіма суб’єктами господарювання,
діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утриманням та
реалізацією живих свиней, що позитивно вплине на виробництво та
експорт продукції даної галузі.

Етап проходження: громадське
обговорення
Ініціатор: Міністерство аграрної
політики та продовольства
Дата оприлюднення: 03.09.2015
Джерело: http://vet.gov.ua/node/4154

Усунення дублювання ветеринарно-санітарної документації
Проект постанови „Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів”
Короткий зміст: Проектом постанови передбачається:
 добровільність
отримання
ветеринарного
свідоцтва
при
переміщенні фуражного зерна для подальшого вивезення з України
через морські порти;
 надання
копії
товарно-транспортної
ветеринарно-санітарного контролю.

накладної

органам

Етап проходження: громадське
обговорення
Ініціатор: Кабінет Міністрів
України
Дата оприлюднення: 15.09.2015
Джерело: http://vet.gov.ua/node/4299

На сьогодні видача ветеринарного свідоцтва форми № 2
здійснюється із метою визначення пункту походження зерна та
простежування товарних потоків фуражного зерна. Інформація, яка
міститься у свідоцтві, дублюється із інформацією, що міститься в
товарно-транспортній накладній.
Прийняття постанови допоможе усунути дублювання документів,
що в свою чергу призведе до оптимізації зернової логістики, а також
спростить умови ведення бізнесу у даній сфері.

Затвердження порядку експорту та імпорту озоноруйнівних речовин
Проект наказу “Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних
речовин та товарів, що їх містять”
Короткий зміст: Проектом наказу затверджується Порядок, що
встановлює
процедури
розподілу
розрахункового
обсягу
споживання озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, та
погодження Мінприроди експорту та імпорту таких товарів. Порядок
створює умови для ведення Мінприроди обліку ввезених та
вивезених озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять.
Проект наказу розроблено з метою здійснення державного
контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в частині експорту
та імпорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, в межах
встановленого розрахункового обсягу споживання цих речовин.

Етап проходження: громадське
обговорення
Ініціатор: Міністерство екології та
природних ресурсів
Дата оприлюднення: 01.09.2015
Джерело:
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza
/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%2
0aktiv/proekt_zakonu_01.09.2015.rar

Прийняття наказу забезпечить виконання зобов’язань України,
взятих після ратифікації Монреальського протоколу про речовини,
що руйнують озоновий шар, а також призведе до спрощення
процедури звітності України перед Озоновим комітетом ООН.
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Проекти нормативних актів, що розглядаються
Верховною Радою
Надання експортних пільг інвесторам
Проект Закону № 3004 “Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо
інвестиційної діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції”
Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до Митного
кодексу України. Передбачається звільнити від оподаткування
митом вивезення інвестором з України сільськогосподарської
продукції. Зміни стосуються товарів, що виробляються інвесторами
відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
(положення даного законопроекту будуть діяти у разі прийняття
Проекту Закону № 3002 “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо покращення інвестиційного
клімату у сфері виробництва сільгосппродукції” від 01 вересня 2015
року, у якому Закон України "Про угоди про розподіл продукції"
доповнюється положеннями, що регулюють укладання угод у сфері
сільського господарства).

Етап проходження:
опрацьовується в комітеті
Ініціатор: народний депутат
Дата реєстрації в ВР:
01.09.2015
Джерело:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/w
ebproc4_1?pf3511=56339

Законопроект № 3004 був поданий з метою підвищення
виробничого потенціалу українського села. Водночас, оскільки
укладання угод про розподіл продукції здійснюється за конкурсом,
виникає додатковий ризик прояву корупції і зловживань
пільговими умовами експорту. Також прийняття законопроекту
може порушити конкурентні умови введення бізнесу в сфері
сільського господарства.

Маркування продукції, яка походить з країни-агресора
Проект Закону № 3078 “Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо
обов'язкового маркування товарів, які походять з країни-агресора або тимчасово окупованих
територій”
Короткий зміст: Законопроектом встановлюються обов'язкові
Етап проходження:
вимоги щодо маркування продукції, яка походить з країниопрацьовується в комітеті
агресора або з тимчасово окупованих країною-агресором
Ініціатор: народний депутат
територій. Також споживачу надається право на розірвання
договору купівлі-продажу продукції, яка походить з країниДата реєстрації в ВР: 14.09.2015
агресора або тимчасово окупованих територій, якщо вона не була
Джерело:
маркована відповідним чином. Окрім цього, проектом закону
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
встановлюються штрафні санкції за недотримання вимог щодо
proc4_1?pf3511=56450
маркування зазначеної продукції.
Прийняття законопроекту надасть можливість проінформовати
громадян України про те, яка продукція була вироблена на
території країни-агресора або на тимчасово окупованих нею
територіях.
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Ратифікація міжнародних документів
Проект Закону № 0059 “Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001
року”
Короткий зміст: Законопроект розроблено з метою виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності
підписаного міжурядового двостороннього документа. Зокрема,
ратифікується Протокол, згідно з яким деякі товари вилучаються з
режиму вільної торгівлі між Україною і Таджикістаном.

Етап проходження:
опрацьовується в комітеті

Прийняття Закону України завершить процедури з боку України
щодо набуття чинності Протоколу.

Джерело:

Ініціатор: народний депутат
Дата реєстрації в ВР: 07.09.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=56389

Проект Закону № 0060 “Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної
торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан”
Короткий зміст: Протокол про застосування Договору про зону
вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та
Республікою Узбекистан було підписано Україною 31 травня 2013
року. Відповідно до положень Протоколу дія Угоди між Урядом
України і Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29
грудня 1994 року не відміняється. Прийняття Закону є
внутрішньодержавною процедурою, необхідною для набрання
чинності Протоколу.

Етап проходження:
опрацьовується в комітеті
Ініціатор: народний депутат
Дата реєстрації в ВР: 07.09.2015
Джерело:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=56390
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Нормативно-правові акти, що набули чинності
Безпечність харчових продуктів
Постанова Кабінету Міністрів України № 667 “Про затвердження Положення про Державну
службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”
Короткий зміст: Положення, які затверджуються постановою,
визначають правові засади роботи Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужби). Зокрема, зазначаються завдання та
повноваження служби, сфери її функціонування.
Встановлено, що Держпродспоживслужба реалізує державну
політику у сферах:

Дата прийняття: 02.09.2015
Дата набрання чинності:
12.09.2015
Джерело:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/66
7-2015-%D0%BF

 ветеринарної медицини;
 безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
 карантину та захисту рослин;
 ідентифікації та реєстрації тварин;
 санітарного законодавства;
 попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та
їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 метрологічного нагляду;
 сертифікації насіння і садивного матеріалу; охорони прав на
сорти рослин;
 контролю за додержанням законодавства про захист прав
споживачів і рекламу в цій сфері.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 338 “Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 червня
2011 року № 221”
Короткий
зміст:
Наказом
втрачає
чинність
наказ
Мінагрополітики № 221 "Про затвердження Положення про
ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської
діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин і складу ліцензійної комісії". Метою регулювання є
приведення законодавства у відповідність до Закону України від
02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів
господарської діяльності".

Дата прийняття: 07.09.2015
Джерело:
http://minagro.gov.ua/ministry?nid=18
344
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Внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду
Постанова Кабінету Міністрів України № 686 “Про внесення зміни до переліку органів
державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”
Короткий зміст: Постанову розроблено Державною
фітосанітарної інспекцією України на виконання вимог Закону
Дата прийняття: 08.09.2015
України “Про митний тариф України” та у зв'язку з втратою
Джерело:
чинності Державного класифікатора продукції та послуг ДК016http://www.kmu.gov.ua/control/uk/car
97. Постановою вносяться зміни щодо хімічної продукції до
dnpd?docid=248479722
Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх
відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 року № 573.
Постанова
спрямована
на
забезпечення
реалізації
національної політики України щодо безпечного поводження з
пестицидами, а також на приведення українського
законодавства у відповідність з Міжнародним кодексом
поведінки з управління пестицидами.
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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 будьякої інформації цієї публікації
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