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Період моніторингу: 13 жовтня – 12 листопада 2014 року 

 
Проекти нормативних актів, що проходять 
громадське обговорення 

Перелік товарів, які можуть бути вилучені з режиму 
вільної торгівлі при імпорті з Російської Федерації  
Оновлений проект переліку товарів, які можуть бути вилучені з 
режиму вільної торгівлі при імпорті з Російської Федерації до 
України (з урахуванням зауважень та пропозицій)  

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Мінекономрозвитку внесло оновлений проект 
переліку товарів, що можуть бути вилучені з режиму вільної 
торгівлі при імпорті з Російської Федерації до України, у разі 
набуття чинності Постанови Уряду РФ “Про введення ввізних мит 
щодо товарів, країною походження яких є Україна” від 19.09.2014 
№ 959, що встановлює мита стосовно деяких товарів українського 
походження в розмірі ставок Єдиного митного тарифу Митного 
союзу. Постанова №959 набирає чинності у разі виявлення дій 
Уряду України щодо практичного застосування або  імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, укладеної у 
червні 2014 року.  

Оновлений проект переліку товарів, які Україна може вилучити з 
режиму вільної торгівлі при імпорті з Росії, включає в себе 935 
категорій товарів (у попередній версії було близько 850), зокрема 
розширено перелік алкогольних і безалкогольних напоїв, продуктів 
неорганічної хімії та органічних сполук, засобів для волосся, 
мийних засобів, пластмас та полімерних виробів, виробів з каменю 
та абразивних матеріалів, виробів з чорних металів, електричних 
трансформаторів.  

Дата оприлюднення: 04.11.2014 
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Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-
8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-
YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFe
deratsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii- 

 

Спрощення процедур торгівлі та впровадження угод 
про вільну торгівлю в сфері підтвердження 
походження 
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження 
Порядку надання та анулювання митницею статусу 
уповноваженого (схваленого) експортера" 

Етап проходження: громадське обговорення завершено 

Ініціатор: Міністерство фінансів України 

Короткий зміст: Проектом пропонується затвердити Порядок 
надання та анулювання митницею статусу уповноваженого 
(схваленого) експортера. Попередній проект цього Порядку 
розроблявся Міністерством доходів та зборів в квітні 2014 року 
(дивіться випуск моніторингу №3), однак не набрав чинності. В 
проекті від Мінфіну процедура реєстрації схваленого експортера 
врегульована  трохи детальніше, однак суттєво не відрізняється від 
попереднього варіанту.  

Прийняття проекту сприятиме реалізації угод про вільну торгівлю 
та дозволить українським підприємствам скористатися перевагами 
здійснення експорту товарів преференційного походження з 
України. 

Дата оприлюднення: 17.09.2014 

Джерело: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=402836&
cat_id=390898 

 

Дерегуляція господарської діяльності 
Проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких 
застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду”  

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом пропонується скасувати дозвільний 
документ у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме дозвіл 
на імпорт товару, стосовно якого застосовуються заходи нагляду 
або регіонального нагляду. Ця зміна покликана спростити ведення 
зовнішньоекономічної діяльності для підприємств. Однак, як 
зазначається в аналізі регуляторного впливу цього проекту, 
рішення про застосування заходів нагляду застосовувалося лише 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=402836&cat_id=390898
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=402836&cat_id=390898
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тричі з 2003 року, тож практично значного впливу ця зміна не 
матиме. 

Дата оприлюднення: 14.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonivUkraini 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну 
цукру-сирцю з тростини” 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Відповідно до Порядку розподілу тарифної квоти 
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини ліцензії на імпорт 
цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти видаються за 
погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства і 
Державним агентством резерву, які здійснюються до подання 
заявки на одержання ліцензії. Проектом постанови пропонується 
скасувати необхідність такого погодження. Це сприятиме 
зменшенню адміністративних бар’єрів у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності  

Дата оприлюднення: 24.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonivUkraini 

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України “Про внесення зміни до Інструкції щодо заповнення 
форми сертифіката про походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних 
операцій” 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Короткий зміст: Метою запропонованого проекту наказу є 
спрощення видачі сертифіката для здійснення митного 
оформлення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів 
при їх експорті. Зокрема, пропонується, щоб суб’єкти господарської 
діяльності, які для отримання сертифіката будуть надавати 
товарно-транспортну накладну нового зразка (ТТН – ліс), не 
надавали специфікацію за формою ЛГ-25, що містить дані, 
включені в накладну ТТН. Це спростить процедуру виписки та 
отримання згаданого сертифіката. 

Дата оприлюднення: 28.10.2014 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
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Джерело: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=15010 

 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо дерегуляції та поліпшення 
умов ведення бізнесу” 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом пропонується ліквідувати дозвільні 
центри, як окремі складові центрів надання адміністративних 
послуг, дозволити надавати адміністративні послуги з видачі 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
через центри надання адміністративних послуг (зі збільшенням 
кількості таких центрів) та посилити відповідальність 
адміністратора за невиконання посадових обов’язків. 

Також пропонується скасувати необхідність одержання дозвільних 
документів, які не передбачені у законодавстві ЄС, зокрема 
ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності, на торгівлю 
племінними (генетичними) ресурсами, пестицидами  та  
агрохімікатами, ліцензії на імпорт лікарських засобів, на 
здійснення операцій з металобрухтом, на торгівлю рідким паливом 
з біомаси та біогазом тощо. 

Реалізація цих змін забезпечить адаптацію законодавства України, 
що регулює здійснення адміністративних процедур, до 
законодавства Європейського Союзу. Передбачені 
законопроектом скорочення функцій та оптимізація процедур 
адміністративного регулювання господарської діяльності 
сприятимуть спрощенню ведення бізнесу. 

Дата оприлюднення: 22.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-
0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmo
vVedenniaBiznesu 

 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України (щодо оптимізації процедури видачі документів 
дозвільного характеру)" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується визначити, що 
адміністративні послуги з видачі документів дозвільного характеру 
надаються у центрах надання адміністративних послуг через 
адміністраторів – посадових осіб органів, які їх створюють. На 
даний момент в чинному законодавстві визначено, що такі послуги 
мають надаватися дозвільними центрами, що входять до складу 
центрів надання адміністративних послуг.  

 
 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=15010
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedenniaBiznesu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedenniaBiznesu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedenniaBiznesu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedenniaBiznesu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedenniaBiznesu
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На сьогодні існує ряд неузгодженостей між законами України  "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про 
адміністративні послуги", зокрема, щодо підпорядкування 
дозвільних центру та центрів надання адміністративних послуг. 
Також, практика діяльності дозвільних центрів показала, що вони 
де-факто перетворюються на центри надання адміністративних 
послуг вже сьогодні. А державні адміністратори дозвільних 
центрів, які повинні здійснювати прийом виключно суб’єктів 
господарювання, перетворюються на адміністраторів центрів 
надання адміністративних послуг та приймають, крім суб’єктів 
господарювання, ще й звичайних громадян. Тому проектом 
пропонується ліквідувати дозвільні центри та передати 
повноваження з організації видачі суб’єктам господарювання 
дозволів центрам надання адміністративних послуг. Це дозволить 
вирішити організаційні питання та питання підпорядкування, що 
існують на сьогодні в роботі цих органів, що, в свою чергу, 
полегшить громадянам та підприємцям отримання 
адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.  

Даний проект повністю повторює зміни, що стосуються ліквідації 
дозвільних центрів, запропоновані проектом Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції та поліпшення умов ведення бізнесу”, який описаний 
вище.   

Дата оприлюднення: 13.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-
1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-
proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-
schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru
-- 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
дерегуляції господарської діяльності” 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проект постанови містить низку заходів, які 
покликані спростити регулювання господарської діяльності. 
Зокрема, передбачено: 

- вдосконалення порядку видачі, продовження дії та розміру 
плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства; 

- скорочення часу проведення фітосанітарних процедур та 
видачі фітосанітарного сертифікату; 

- скорочення переліку об’єктів карантинного регулювання 
для внутрішніх перевезень; 

- спрощення порядку реєстрації та зняття з обліку 
сільськогосподарської техніки; 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivDozvilnogoKharakteru--
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- врегулювання питання ввезення на митну територію 
України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, 
устаткування та комплектуючих, зокрема усунення 
можливості зловживати розподілом права на пільговий 
імпорт енергоефективного обладнання шляхом визначення 
переліку енергоефективного обладнання і надання права 
його ввозити усім охочим тощо. 

В харчовій галузі проектом постанови передбачено скасування 
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для 
спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових 
продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації” № 767 від 
07.08.2013 з метою гармонізації системи визначення безпечності та 
якості харчової продукції з вимогами ЄС. 

Зазначені зміни сприятимуть дерегуляції господарської діяльності 
та поліпшення умов ведення підприємницької діяльності. 

Дата оприлюднення: 24.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonivUkraini 

 

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного 
контролю" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство фінансів України 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується скасування деяких 
контрольно-наглядових функцій органів виконавчої влади за 
виробництвом, використанням, обігом, обліком, зберіганням 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них на 
підприємствах, установах та організаціях, а також усунення 
дублювання функцій у сфері захисту прав споживачів щодо якості 
ювелірної продукції. 

Прийняття запропонованого проекту закону дозволить: 

- усунути зайве навантаження на бізнес шляхом ліквідації 
обов’язкової реєстрації суб’єктів господарювання, які 
здійснюють операції з дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням, обов’язкової реєстрації іменників 
виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів, а  також ліцензування провадження 
господарської діяльності із збирання та первинної обробки 
брухту і відходів дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння; 

- вивести з-під подвійного державного контролю 
виробництво, використання, обіг, облік, зберігання 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
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дорогоцінних металів і каміння та виробів з них на 
підприємствах, установах та організаціях; 

- усунути дублювання функцій у сфері захисту прав 
споживачів. Держспоживінспекція стає єдиним органом, 
який буде здійснювати державний нагляд у сфері обігу 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

- лібералізувати умови провадження операцій з 
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням шляхом 
скасування спеціальної норми адміністративної 
відповідальності за порушення, передбачені частиною 
другою статті 1891 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення; 

- посилити захист прав споживачів шляхом введення 
спеціальної норми щодо притягнення до адміністративної 
відповідальності за торгівлю на території України 
ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних 
металів, які не мають відбитка державного пробірного 
клейма або мають відбиток підробленого державного 
пробірного клейма. 

Також, на законодавчому рівні пропонується встановити норму 
щодо переміщення сировинних необроблених алмазів через 
митний кордон України виключно за наявності сертифікату ССКП на 
зазначені цінності. 

Зазначені зміни сприятимуть скороченню адміністративного 
втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність 
суб’єктів господарювання приватного сектору економіки та 
покращать умови ведення бізнесу, дозволять підвищити 
ефективність заходів державного нагляду за якістю виробів з 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та посилити 
контроль за дотриманням прав споживачів виробів з дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння. 

Дата оприлюднення: 14.10.2014 

Джерело: 
http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=
403700 

 

Дозвіл ДП "Укрспирт" на експорт та оптову торгівлю 
спиртом етиловим неденатурованим з 
концентрацією спирту менш як 80 об. % 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 
зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 
липня 2010 р. № 672" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Короткий зміст: Проектом пропонується розширити повноваження 
ДП "Укрспирт" у торгівлі спиртом етиловим, зокрема 

 
 

http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=403700
http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=403700
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уповноважити здійснювати експорт та оптову торгівлю спиртом 
етиловим з концентрацією спирту менш як 80 об. % за кодом 
товарної позиції 2208 згідно з УКТЗЕД. В поточній редакції 
постанови ДП "Укрспирт" має право здійснювати торгівлю з 
концентрацією спирту 80 об. % або більше за кодом товарної 
позиції 2207 згідно з УКТЗЕД. Оскільки постановою №672 
визначено, що державні підприємства і об'єднання спиртової  та 
лікеро-горілчаної  промисловості (наведені у додатках 1 і 2) 
реорганізовані та приєднані до ДП "Укрспирт", запропонована 
зміна розширить можливість для експорту та оптової торгівлі для 
усіх підприємств, зазначених у постанові.  

Дата оприлюднення: 21.10.2014 

Джерело: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14921 

 

Квота на цукрові буряки та цукор 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне 
регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 
вересня 2015 року до 1 вересня 2016 року" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується встановити 
граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота 
"А"), починаючи з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 р. в обсязі 
1720 тис. тонн. Мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти 
"А" на період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 р. пропонується 
затвердити на рівні відповідно 445,87 грн. та 6454,73 грн. за 1 
тонну без урахування ПДВ. На поточний рік розмір квоти становить 
1811 тис. тонн, мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти 
"А" – 343,55 грн. та 4722,68 грн. за тонну відповідно.  

Запропоновані мінімальні ціни на цукрові буряки визначені на 
підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН і Державної наукової установи "Український науково-
дослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП). Як 
вважають деякі науковці, законодавчо затверджений рівень 
мінімальних цін на цукрові буряки та цукор значно занижений та 
не виконує покладених на них функцій: забезпечувати просте 
відтворення витрат на виробництво продукції.1  

В ЄС2 діє практика квотування та мінімальних цін на цукрові 
буряки. Мінімальні ціни на буряки становить 26,29 євро за тонну, 
що складає приблизно 504 грн за тонну за поточним курсом. ЄС 
планує повністю лібералізувати ринок цукру в 2017 році, 
скасувавши квоти та мінімальні ціни. Реформа повинна зробити 
європейські ціни такими, що відповідають світовим цінам, які в 
даний час нижче, і підвищити конкурентоспроможність.  

1 Пархоменко Л. М., "Цінова ситуація та вплив держави на ціноутворення 
на ринку цукру України" – Електронне наукове фахове видання 
"Ефективна економіка" http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2592 
2 http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/index_en.htm 

 
 

                                                                            

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14921
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Дата оприлюднення: 24.10.2014 

Джерело: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14965 

 

Державна реєстрація лікарських засобів 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських 
засобів" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується запровадити 
спрощений порядок проведення експертизи реєстраційних 
матеріалів при проведенні державної реєстрації оригінальних 
лікарських засобів, які зареєстровані Європейським агентством з 
лікарських засобів. Зокрема, пропонується здійснювати реєстрацію 
без проведення експертизи матеріалів, наданих для реєстрації, та 
додаткових досліджень, зокрема, контролю якості.  

Також запропоновано запровадити спрощений порядок державної 
реєстрації лікарських засобів, призначених виключно для лікування 
туберкульозу, ВІЛ/СНІД, вірусних гепатитів, онкологічних та 
рідкісних (орфанних) захворювань, які зареєстровані 
компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, 
Японії, Австралії, Канади або Європейського Союзу. 

Також запропоновано внести відповідні зміни до Порядку, якими 
передбачена можливість застосовування лікарських засобів в 
Україні протягом необмеженого строку з дня їх державної 
перереєстрації. 

Такі зміни дозволили б підприємствам значно легше проходити 
державну реєстрацію лікарських засобів, усунувши зайвий 
контроль з боку України,  та зменшили адміністративні бар’єри.   

Дата оприлюднення: 13.10.2014 

Джерело: 
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/3303 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання 
такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 липня 2014 р. № 215" щодо спрощення державної 
реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Відповідно до Порядку державної реєстрації 
медичної техніки та виробів медичного призначення від 09.11.2004 
№ 1497 ввезення на територію України, реалізація та застосування 

 
 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14965
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/3303
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медичних виробів можливі тільки після їх державної реєстрації в 
установленому порядку. 

Проект постанови передбачає можливість проводити державну 
реєстрацію медичних виробів на підставі висновків експертизи 
(випробувань) або процедури оцінки відповідності вимогам 
технічних регламентів, що відповідатиме підходу, що вже існує в 
міжнародній практиці. В Україні вже прийняті технічні регламенти 
щодо медичних виробів, положення яких в повній мірі 
відповідають Директивам ЄС та дозволяють реалізувати 
запропоновані зміни. Це дозволило б значно спростити процедуру 
державної реєстрації медичних виробів для суб’єктів 
господарювання. 

Дата оприлюднення: 29.10.2014 

Джерело: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141029_0.html 

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про 
внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних 
матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну 
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про 
внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії 
реєстраційного посвідчення" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Проектом пропонується внести зміни до 
процедури державної реєстрації (перереєстрації) лікарських 
засобів. 

Зокрема вносяться зміни щодо: 

• додаткових випробувань при спеціалізованій експертизі 
реєстраційних матеріалів (тепер додаткові випробування 
зможуть проводитися і для підтвердження якості та 
відтворюваності методів контролю якості); 

• необхідності затвердження висновку про спеціалізовану 
експертизу генеральним директором Державного 
експертного центру МОЗ (раніше таке затвердження не 
вимагалося); 

• внесення змін у реєстраційні матеріали (у разі ненадання 
заявником матеріалів реєстраційний збір та вартість 
проведення експертних робіт заявникові не повертаються, 
але за бажанням заявника можуть бути використані для 
оплати інших його експертних робіт у Центрі. Раніше така 
можливість не була передбачена) тощо. 

Проект наказу гармонізує законодавство України щодо реєстрації 
лікарських засобів з Директивою 2001/83/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року про Кодекс 
спільноти відносно лікарських препаратів, призначених для 
споживання людьми, а також з Директивами та Постановами 
(Регламентами), що вносять зміни у Директиву 2001/83/ЄС. 

 
 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141029_0.html
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Дата оприлюднення: 03.11.2014 

Джерело: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_2.html 

 

Припинення дії реєстраційного посвідчення на 
лікарські засоби 
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про 
затвердження Порядку припинення дії реєстраційного 
посвідчення на лікарські засоби" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Проектом наказу пропонується вирішити питання 
щодо заборони застосування лікарських засобів у разі виявлення 
невідомих раніше небезпечних властивостей шляхом припинення 
дії реєстраційних посвідчень на такі лікарські засоби. В Порядку 
чітко визначені підстави та процедура повної або тимчасової 
заборони застосування лікарських засобів. 

Це забезпечить здійснення ефективного контролю за 
виробництвом, імпортом, оптовою та роздрібною торгівлею 
лікарських засобів та сприятиме надходженню на ринок України 
ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів. 

Дата оприлюднення: 04.11.2014 

Джерело: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_0.html#3 

 

Порядок перевірки цистерн для перевезення 
небезпечних вантажів 
Проект наказу Мінінфраструктури та МВС "Про затвердження 
Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних 
вантажів" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство інфраструктури України та Міністерство 
внутрішніх справ України 

Короткий зміст: З метою визначення процедури перевірки цистерн 
для мультимодальних перевезень небезпечних вантажів проектом 
спільного наказу пропонується затвердити Порядок перевірки 
цистерн для перевезення небезпечних вантажів. Цей Порядок 
розроблено з урахуванням законодавства та стандартів ЄС, 
міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів і 
дозволить усунути неврегульованість у цій сфері.  

Дата оприлюднення: 08.10.2014 

Джерело: http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html 

 

 

 
 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_2.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_0.html%233
http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html
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Проекти нормативних актів, що 
розглядаються Верховною Радою 

Заборона експорту лісоматеріалів дуба 
Проект №5186 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 
експортом лісоматеріалів" (щодо заборони експорту 
лісоматеріалів дуба) 

Етап проходження: Опрацьовується в комітеті  

Ініціатор: Народний депутат 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується заборонити 
вивезення за межі митної території України лісоматеріалів порід 
дуба, зокрема колод діаметром не менше 15 см. В Україні зараз 
найчастіше лісоматеріали експортуються, і досить часто 
нелегальним шляхом. Заборона експорту погіршить економічний 
стан заготівельників лісу і водночас стимулюватиме контрабанду, 
незважаючи на незадоволений попит на лісоматеріали на 
внутрішньому ринку. Існують інші проблеми, які зумовлюють 
обмежену пропозицію лісозаготівлі на внутрішньому ринку - 
ускладненість та непрозорість аукціонних торгів, високі логістичні 
витрати тощо. Тому для покращення стану деревообробних 
підприємств (що є основною метою законопроекту згідно з 
супровідними документами) треба не забороняти експорт, а 
покращувати регулювання внутрішнього ринку і боротись з 
контрабандою.  

Дата реєстрації в ВР: 21.10.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52335 

 

Реєстрація та ідентифікація тварин у господарствах 
фізичних осіб 
Проект №5182 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
ідентифікацію та реєстрацію тварин" щодо тварин, які 
утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб 

Етап проходження: Опрацьовується в комітеті  

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації 
тварин» передбачає, що роботи з ідентифікації та реєстрації 
тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних 
осіб, здійснюються виключно за рахунок коштів держави. Також 
зазначено, що кошти для цього передбачатимуться у Державному 
бюджеті України. Закон було прийнято 14 серпня 2014 року і згідно 
з Бюджетним кодексом охочі зареєструвати тварин матимуть 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52335
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можливість скористатися своїм правом лише з 2016 року. У зв’язку 
з цим законопроектом пропонується надати право фізичним 
особам за їх бажанням проводити ідентифікацію та реєстрацію 
тварин, які утримуються і розводяться у їх господарствах, за 
власний рахунок до 1 січня 2016 року. 

Це забезпечить дотримання прав сільськогосподарських 
виробників та збільшить об’єми реалізації сільськогосподарської 
продукції. 

Дата реєстрації в ВР: 20.10.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52331 

 

Захист національного товаровиробника від 
субсидованого імпорту 
Проект №5192 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
захист національного товаровиробника від субсидованого 
імпорту" (щодо процедури проведення антисубсидиційних 
розслідувань та застосування компенсаційних заходів) 

Етап проходження: Опрацьовується в комітеті  

Ініціатор: Кабінет Міністрів 

Короткий зміст: Метою проекту Закону є вдосконалення механізму 
проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування 
компенсаційних заходів за результатами таких розслідувань, 
зокрема шляхом застосування міжнародних стандартів при захисті 
національного товаровиробника від проявів недобросовісної 
торговельної практики. Проектом пропонується внести такі зміни: 

• виключити норми Закону "Про захист національного 
товаровиробника від субсидованого імпорту", що не 
відповідають положення Угоди СОТ про субсидії і 
компенсаційні заходи; 

• чіткіше прописати розрахунок вигоди (а не пільги, як в 
поточній редакції Закону), підстави надання адресної 
субсидії; 

• встановити строки проведення антисубсидиційного 
розслідування (за винятком особливих випадків, 
розслідування повинні завершатися протягом одного року, 
і у будь-якому разі не більше, ніж через 18 місяців після їх 
порушення); 

• виключити неактуальні положення Закону, а також 
положення, що не  відносяться до питання проведення 
розслідувань та застосування відповідних компенсаційних 
заходів за результатами їх проведення (неактуальні 
переліки країн, що розвиваються і менш розвинених країн-
членів СОТ, які користуються пільговим режимом, Додатки 
4 та 7). 

Запропоновані зміни вдосконалюють законодавство у сфері 
торговельної політики, що вигідно не лише для держави, а й для 
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суб’єктів господарювання. Також важливим наслідком є 
узгодження українського законодавства з нормами СОТ. 

Дата реєстрації в ВР: 03.11.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52347 

 

 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52347


Стан розгляду раніше описаних проектів нормативних актів 

Статистика моніторингу з початку 2014 року (станом на 12 листопада) 
Прийняті/підписані проекти нормативно-правових актів: 

• ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обігу та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну територію України» від 20.102014 
№1707-VII 

• ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» від 22.07.2014 №1602-18 
• ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» від 14.08.2014 №1648-18 
• ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №1315-18 
• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2014 №668 «Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту 

етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 
• Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2014 №543 «Про затвердження норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних 

мереж 35 кВ і вище» 
• Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2014 №118 «Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва та обігу продукції та сировини 

тваринного походження Європейського Союзу» 
• Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.05.2014 №652 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі органом доходів і зборів сертифіката з перевезення товару EUR.1 

відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ» 
 

Розглянуто в моніторингу Проекти законів Проекти наказів Проекти постанов Проекти розпоряджень Всього разом 

Прийнято і підписано 4 4 0 0 8 

Відкликано/відхилено 10 9 0 0 19 

Процес триває 28 14 10 2 54 

Всього разом 42 27 10 2 81 
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Стан розгляду проектів нормативних актів, які описані в попередніх випусках 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№9 
жовтень 
2014 

Дерегуляція 
законодавства у 
сфері 
зовнішньоекономічн
ої діяльності 

Проект Закону України “Про 
внесення змін до статті 37 Закону 
України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність” (щодо створення 
сприятливих умов для ведення 
суб'єктами господарювання 
зовнішньоекономічної діяльності) 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
02.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-
19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoStatti37-
ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-
schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSu
b-
ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDii
alnosti- 

№9 
жовтень 
2014 

Маркування вмісту 
солі і трансжирів у 
продуктах 
харчування 

Проект Закону №5105 про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
інформування про вміст солі і 
трансжирів у продуктах 
харчування) 

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
24.09.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52229 

№8 
вересень 
2014 

Державний 
контроль за якістю 
медичних 
імунобіологічних 
препаратів 

Проект наказу Міністерства 
охорони здоров'я України "Про 
затвердження Порядку здійснення 
державного контролю за якістю 
медичних імунобіологічних 
препаратів" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
22.08.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140822_
0.html 

 

№8 
вересень 
2014 

Удосконалення 
технічного 
регламенту мийних 
засобів 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2008 
№717" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
29.08.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesen
niaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid2
0-08-2008-717- 

№8 
вересень 

Мова маркування 
продукції 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
економічного 

Громадське 
обговорення: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oekt1PostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnese

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140822_0.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140822_0.html


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №10/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

2014 змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"  

розвитку і 
торгівлі України 

29.08.2014 nniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkr
aini 

№8 
вересень 
2014 

Скорочення 
документів 
дозвільного 
характеру 

Проект наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України "Про внесення змін до 
деяких наказів Міністерства 
аграрної політики України" 

Погоджено в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
11.09.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14495 

№8 
вересень 
2014 

Спрощення 
ліцензування для 
торгівлі 
лікарськими 
засобами 

Проект наказу Міністерства 
охорони здоров'я України "Про 
внесення змін до деяких наказів 
Міністерства охорони здоров'я 
України" 

Погоджено в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
11.09.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140911_
0.html 

№7 
серпень 
2014 

Скорочення 
ліцензування у 
зовнішньоекономічн
ій діяльності 

Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо скорочення 
дозвільних процедур у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності)» 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
12.08.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZ
akonivUkraini-
schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZov
nishnoekonomichnoiDiialnosti1208 

№7 
серпень 
2014 

Спрощення видачі 
документів 
дозвільного 
характеру 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 
змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» 

Доробляється, на 
повторному 
обговоренні 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
24.07.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesen
niaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeia
kikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini 

№7 
серпень 
2014 

Забезпечення 
населення 
лікарськими 
засобами 

 

Проект Закону 4375а про внесення 
змін до статей 9, 17 Закону України 
«Про лікарські засоби» (щодо 
покращення доступності вакцин та 
анатоксинів) 

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народний 
депутат 

 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
25.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51819 

№7 
серпень 

Проект Закону №4459а про 
внесення змін до Закону України 

Закон підписано 
Президентом 

Кабінет Міністрів Дата 
реєстрації в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1707-18 

 
 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14495
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51819
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51819


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №10/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

2014 «Про лікарські засоби» щодо обігу 
та державного контролю якості 
лікарських засобів, ввезених на 
митну територію України 

ВР: 
11.08.2014 

Закон 
підписано: 
03.11.2014 

№7 
серпень 
2014 

Проект Закону 4477а про внесення 
змін до Закону України «Про 
лікарські засоби» (щодо 
удосконалення порядку 
забезпечення населення 
лікарськими засобами) 

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
12.08.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51949 

№6 
липень 
2014 

Маркування 
молочних продуктів 

 

Проект Закону України “Про 
внесення зміни до пункту 2 розділу 
ХІ "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини" 

Погоджено в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення:
10.07.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=13984 

№6 
липень 
2014 

Державна політика 
у сфері управління 
якістю продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 
змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.08.2002 № 
447-р «Про затвердження 
Концепції державної політики у 
сфері управління якістю продукції 
(товарів, робіт, послуг)» 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення:
15.07.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainipro
VnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinis
trivUkrainiVid17-08-2002-447--
rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiU
SferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-
tovarivRobitPoslug 

№6 
липень 
2014 

Регулювання у сфері 
відходів упаковки 

Проект Закону №4266а про 
упаковку та відходи упаковки 

Очікує розгляду 

Без змін 

Народні 
депутати 

Реєстрація в 
ВР: 
08.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51673 

№3 
квітень 

Проект наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 

Не набрав чинності 

З 22 квітня 2014 року 

Міністерство 
економічного 

Громадське 
обговорення: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=
1fb3159e-2020-4975-80b6-dacd05dff00a 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51949
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=13984
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51673
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51673
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1fb3159e-2020-4975-80b6-dacd05dff00a
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1fb3159e-2020-4975-80b6-dacd05dff00a


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №10/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

2014 України, Міністерства екології та 
природних ресурсів України та 
Міністерства фінансів України «Про 
визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства 
економіки України, Міністерства 
охорони навколишнього 
природного середовища України, 
Державної митної служби України 
від 30 липня 2009 року 
№789/414/709» 

дію спільного наказу 
від 30.07.2009 № 
789/414/709 зупинено 

розвитку та 
торгівлі 

14.04.2014 
 

№6 
липень 
2014 

Сертифікація зерна 
та продуктів його 
переробки 

Проект Закону №4182а про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
здійснення операцій з зерном та 
продуктами його переробки) 

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народні 
депутати 

Реєстрація в 
ВР: 
27.06.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51517 

№6 
липень 
2014 

Гармонізація 
законодавства на 
ринку насіння та 
садивного 
матеріалу 

 

Проект Закону №4180а про 
внесення змін до Закону України 
"Про насіння і садивний матеріал" 
щодо гармонізації законодавства 
України до законодавства ЄС та 
СОТ 

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народні 
депутати 

Реєстрація в 
ВР: 
27.06.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51515 

№6 
липень 
2014 

Обіг продуктів 
тваринного та 
рослинного 
походження в 
Україні 

 

Проект Закону №4986-1 “Про 
державний контроль, що 
здійснюється з метою перевірки 
відповідності законодавству про 
безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров’я та 
благополуччя тварин" 

Готується на друге 
читання 

Без змін 

Народний 
депутат 

Реєстрація в 
ВР: 
17.06.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні: 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51363 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51517
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51517
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51363
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51363
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№6 
липень 
2014 

Корми Проект Закону №4280а про корми 

 

Вручено подання 
комітету про 
відхилення 

Без змін 

Кабінет Міністрів Реєстрація в 
ВР: 
14.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51700 

№7 
серпень 
2014 

Проект Закону 4280а-1 про 
безпечність та гігієну кормів 

 

Очікує розгляду 

Без змін 

Народні 
депутати 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
28.07.2014 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51836 

№5 
червень 
2014 

Побічні продукти 
тваринного 
походження 

Проект Закону №4055а "Про 
побічні продукти тваринного 
походження, що не призначені для 
споживання людиною" 

Готується на друге 
читання 

Без змін 

Кабінет міністрів Реєстрація в 
ВР: 
11.06.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51270 

№5 
червень 
2014 

Маркування 
лікарських засобів 

Проект Закону №4868 про 
внесення змін до Закону України 
"Про лікарські засоби" (щодо 
удосконалення процедури 
реєстрації лікарських засобів)  

Опрацьовується в 
комітеті 

Без змін 

Народні 
депутати 

Реєстрація в 
ВР: 
14.05.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=50897 

№5 
червень 
2014 

Скасування 
ліцензування 
імпорту активних 
фармацевтичних 
інгредієнтів 

 

Проект Закону України №4739 “Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо скасування 
ліцензування імпорту активних 
фармацевтичних інгредієнтів) ” 

Очікує розгляду  

Без змін 

Міністерство 
охорони 
здоров'я 

Громадське 
обговорення: 
26.05.2014 

Реєстрація в 
ВР: 
17.04.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=50708 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50897
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50897
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50708
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50708
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№5 
червень 
2014 

Технічне 
регулювання 

 

Проект Закону №4954 «Про 
технічні регламенти та оцінку 
відповідності» 

Очікує розгляду 

Без змін 

Народні 
депутати 

Громадське 
обговорення: 
14.04.2014 

Реєстрація в 
ВР: 
29.05.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=51130 

№3 
квітень 
2014 

Спрощення 
процедур торгівлі 
та впровадження 
угод про вільну 
торгівлю в сфері 
підтвердження 
походження 

Проект наказу Міністерства доходів 
і зборів України «Про 
затвердження Порядку надання та 
анулювання митницею статусу 
уповноваженого (схваленого) 
експортера» 

Не набрав чинності 

 

Міністерство 
доходів та зборів 

Громадське 
обговорення: 
09.04.2014 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-
/regulyatorna-politika/2014-rik/63160.html 

 

№3 
квітень 
2014 

Санітарний 
контроль 

Проект постанови КМУ «Про 
внесення змін до постанови КМУ 
від 21.05.2012 №451 «Питання 
пропуску через державний кордон 
осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних 
транспортних засобів перевізників і 
товарів, що переміщуються ними» 

Проект опрацьовано 
ДСЕСУ. Пропозиції та 
зауваження надіслано 
до МОЗ 

Державна 
санітарно-
епідеміологічна 
служба 

Громадське 
обговорення: 
21.03.2014 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-
politika/hromadske-obhovoriuvannia/item/556-
proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-
postanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannya-
propusku-cherez-derzhavnij-kordon-osib-
avtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-ta-
povitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-i-
tovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi/556-
proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-
postanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannya-
propusku-cherez-derzhavnij-kordon-osib-
avtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-ta-
povitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-i-
tovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi 

№3 
квітень 
2014 

Технічний 
регламент для 
будинків 

Проект Закону України «Про 
Технічний регламент будинків, 
будівель, споруд, лінійних об’єктів 
інженерно-транспортної 

Не набрав чинності 

 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення: 
25.03.2014 

http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-
reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-
reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-
tehnichniy-reglament-budinkiv-budivel-sporud-

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51130
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51130
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63160.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63160.html
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інфраструктури та будівельних 
виробів» 

liniynih-obektiv-inzhenerno-transportnoyi-
infrastrukturi-476036/ 

№1 
лютий 
2014 

Ветеринарний 
контроль за 
експортом зерна 

Проект наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України “Про внесення змін до 
Обов’язкового мінімального 
переліку досліджень сировини, 
продукції тваринного та 
рослинного походження, 
комбікормової сировини, 
комбікормів, вітамінних препаратів 
та ін., які слід проводити в 
державних лабораторіях 
ветеринарної медицини і за 
результатами яких видається 
ветеринарне свідоцтво (ф-2)” 

Не набрав чинності 

 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 

Громадське 
обговорення: 
14.01.2014 

http://www.vet.gov.ua/node/1016 

 

№1 
лютий 
2014 

Регулювання вмісту 
біоетанолу в 
бензині 

Проект Закону України ”Про 
внесення змін до статті 2 Закону 
України ”Про альтернативні види 
палива” 

Не набрав чинності 

 

Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 

Громадське 
обговорення: 
16.01.2014 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publis
h/article?art_id=244906606&cat_id=167475 

№1 
лютий 
2014 

Впровадження 
систем управління 
якості 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення 
Концепції державної політики у 
сфері управління якістю продукції» 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення: 
23.01.2014 

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=2418%3A---q---------q-
&catid=105%3A2013-02-08-07-48-
17&Itemid=101&lang=uk 

№1 
лютий 
2014 

Вільні митні зони 
промислового типу 

Проект Закону України "Про 
внесення змін до Митного кодексу 
України щодо створення та 
функціонування вільних митних 
зон промислового типу" 

Не набрав чинності Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення: 
28.01.2014 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printabl
e_article?art_id=228307 

 
 

http://www.vet.gov.ua/node/1016
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Ініціатор Ключові дати Джерело 

№1 
лютий 
2014 

Адміністративна 
реформа в митній 
сфері 

Проект Наказу Міністерства 
доходів та зборів "Про виконання 
митних формальностей відповідно 
до заявленого митного режиму" 

Не набрав чинності Міністерство 
доходів та зборів 

Громадське 
обговорення: 
31.12.2013 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult
/poll/project/2942 

№1 
лютий 
2014 

Проект Наказу Міністерства 
доходів та зборів "Про 
затвердження Порядку виконання 
митних формальностей при 
здійсненні митного оформлення 
товарів із застосуванням митної 
декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа" 

Не набрав чинності Міністерство 
доходів та зборів 

Громадське 
обговорення: 
30.12.2013 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult
/poll/project/2941 

№1 
лютий 
2014 

Проект наказу Міністерства доходів 
і зборів України "Про затвердження 
Порядку прийняття, відкликання 
попереднього рішення про країну 
походження товару, затвердження 
форми попереднього рішення про 
країну походження товару" 

Не набрав чинності Міністерство 
доходів та зборів 

Громадське 
обговорення: 
20.01.2014 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult
/poll/project/2983 

 
 



 

 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 2014р. 

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 Васильчук Наталія 

e-mail: vasylchuk@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 
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