
 
 
 
 
 
 
 

Період моніторингу: 13 листопада – 30 листопада 2014 року 

 
Проекти нормативних актів, що проходять 
громадське обговорення 

Контроль за використанням тарифної квоти  
Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Порядку контролю за використанням тарифної квоти»  

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство фінансів України 

Короткий зміст: Проект розроблено з метою реалізації механізму 
контролю за отриманням тарифних квот на ввезення в Україну 
європейських товарів на умовах вільної торгівлі (оподатковуються 
за нульовими або зниженими ставками мита) та організації 
контролю митних органів за їх використанням. Прийняття проекту 
реалізуватиме імплементацію положень Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Співтовариством, в частині (Додаток І-А) 
застосування тарифних квот на імпорт в Україну товарів 
європейського співтовариства (м'ясо свинини, м'ясо птиці та 
напівфабрикати з м'яса птиці, цукор, інший цукор). 

Дата оприлюднення: 19.11.2014 

Джерело: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=
1&art_id=405076&cat_id=390898&ctime=1417013516342 

 

Переробка брухту та відходів, що містять дорогоцінні 
метали  
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. 
№383 «Питання переробки брухту та відходів, що містять 
дорогоцінні метали»" 

Етап проходження: громадське обговорення  
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Ініціатор: Міністерство фінансів України 

Короткий зміст: Проект постанови передбачає внесення змін до 
постанови № 383 в частині зобов’язання центральних органів 
виконавчої влади забезпечити здавання, на договірних умовах, 
підприємствами, установами та організаціям, що належать до 
сфери їх управління, брухту і відходів, що містять дорогоцінні 
метали, для переробки державним підприємствам, які мають 
промислові технологічні можливості для такої діяльності. В чинній 
постанові така можливість передбачається ще й для інших 
підприємств, які мають промислові технологічні можливості для 
такої діяльності і відповідні ліцензії.  

Пропонована зміна пояснюється розробниками як необхідність 
завантаження потужностей переробки державними 
підприємствами, оскільки останнім часом більшість брухту та 
відходів надходить саме приватним переробникам, а показники 
вилучення дорогоцінних металів з відходів дуже низькі, і немає 
можливості для перевірки інформації щодо обсягів вилучення та 
втрат дорогоцінних металів під час переробки.  

Нова ініціатива мало відповідає принципам вільного доступу та 
рівних можливостей для всіх учасників ринку, і скоріше свідчить 
про відсутність механізмів для контролю якості переробки 
приватними переробниками брухту та відходів, що містять 
дорогоцінні метали. 

Дата оприлюднення: 26.11.2014 

Джерело: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&
art_id=405128&cat_id=390898&ctime=1417018642450 

 

Забезпечення населення лікарськими засобами  
Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку 
встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення 
обігу лікарських засобів на території України» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Існує проблема щодо використання лікарських 
засобів, що були закуплені за державні кошти в межах державних 
програм та розподілені у лікувально-профілактичні заклади 
України, а також закуплені суб’єктами господарювання, що 
здійснюють діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, для реалізації через оптові та роздрібні мережі, термін 
дії реєстраційного посвідчення на які закінчився. На сьогодні такі 
лікарські засоби не можуть реалізовуватись та застосовуватись.  

Для вирішення проблеми обігу залишків лікарських засобів, що 
вже були закуплені, пройшли державний контроль, розподілені у 
лікувальні заклади і надійшли в оптову та роздрібну мережу для 
реалізації протягом дії реєстраційного посвідчення на них, 
використовувались у лікувальному процесі та включені до 
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затверджених схем лікування. Проектом наказу пропонується 
використання таких серій лікарських засобів до закінчення їх 
терміну придатності.  

Така зміна дозволила б вирішити для підприємств питання 
реалізації залишків лікарських засобів, а населення – збільшення 
доступності та забезпечення необхідними ліками.  

Дата оприлюднення: 19.11.2014 

Джерело: 
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/3374 

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 26.04.2011 № 237" 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство охорони здоров'я України 

Короткий зміст: Метою ініціативи є приведення Порядку ввезення 
на територію України незареєстрованих лікарських засобів, 
стандартних зразків, реагентів у відповідність до Закону України 
від 12.08.2014 № 1637-VII "Про внесення змін до Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо удосконалення порядку забезпечення 
населення лікарськими засобами, призначеними для лікування 
соціально небезпечних і тяжких хвороб", а також уникнення 
дублювання процедур та зменшення регуляторного навантаження 
на суб'єктів господарювання. 

В проекті наказу пропонується дозволити ввезення 
незареєстрованих лікарських засобів для лікування рідкісних 
(орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до 
застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав 
- членів Європейського Союзу, та для медичного забезпечення 
військовослужбовців, які виконують завдання під час проведення 
антитерористичної операції, під час дії надзвичайного стану, 
особливого періоду. 

Дата оприлюднення: 21.11.2014 

Джерело: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141121_0.html 

 

Вдосконалення технічного регламенту щодо вимог 
до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та 
котельних палив  
Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 1 червня 2011 № 573 і від 1 серпня 2013 
№ 927» 

Етап проходження: громадське обговорення, на погодженні в 
Держпідприємництві  

Ініціатор: Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України 
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Короткий зміст: Проектом постанови пропонується включити до 
переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх 
відповідальності Державну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів з поширенням її сфери 
відповідальності на автомобільні бензини, дизельне, суднові та 
котельні палива.  

Проект пропонує зміни, розроблені з метою усунення проблемних 
питань, виявлених під час застосування технічного регламенту. 
Зокрема змінюється визначення понять «автомобільний бензин», 
«дизельне пальне», вводяться поняття «літній період» та 
«перехідний період», скасовується показник «вміст сірководню» та 
відповідні вимоги до його вмісту чи його відсутності.  

Також пропонується утворити консультаційно-методичний центр з 
питань застосування Технічного регламенту. 

Дата оприлюднення: 04.11.2014 

Джерело: 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=24
4966265&cat_id=167475 

 

Регулювання у сфері відходів упаковки 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 № 915 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" 

Етап проходження: пройшов громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується скасувати 
зобов’язання суб'єктів господарювання, які використовують в 
Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з 
продукцією, укладати з ДП “Укрекоресурси” договори про 
організацію їх збирання, заготівлі та утилізації та тарифи на ці 
послуги.  

Прийняття цього проекту дозволить зменшити регуляторне та 
фінансове навантаження на суб’єктів господарювання у сфері 
поводження з відходами тари (упаковки) і пакувальних матеріалів. 

Дата оприлюднення: 28.10.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-
proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid26-
Lipnia2001-R-915-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-
DeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini- 
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Переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та квот на 2015 рік  
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, 
та квот на 2015 рік”  

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом постанови передбачається 
затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та обсягів квот. 

В порівнянні з чинною Постановою КМУ № 950 від 25 грудня 2013 
року, що містить аналогічний перелік товарів на поточний рік, 
скорочено Додаток 2 (перелік товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню у 2015 році), зокрема в переліку проекту 
постанови відсутні фарби друкарські із захисними властивостями 
та папір некрейдований з фіксованими водяними знаками з/без 
вмісту волокон.  

Також відсутній перелік товарів, імпорт яких підлягає 
ліцензуванню. В 2014 році це були інсектициди (крім ветеринарних 
лікарських засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають 
проростанню паростків, та регулятори росту рослин, родентициди 
(крім ветеринарних лікарських засобів), а також аналогічні їм 
засоби (крім дезінфекційних засобів). 

Скорочено Додаток 5 (перелік товарів із вмістом легованих чорних 
металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає 
ліцензуванню у 2015 році), зокрема в перелік не потрапили: 
відходи, що містять переважно свинець, алюміній, олово; чавун 
дзеркальний; штейн мідний та мідь цементаційна (мідь осаджена); 
мідь нерафінована, аноди мідні для електролітичного рафінування; 
прутки, бруски та профілі мідні; труби та трубки мідні; вироби мідні 
без та з різьбою; господарчі вироби мідні та їх частини; свинець 
необроблений.  

Дата оприлюднення: 20.11.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=03564d9a-fc94-4d73-81c5-
fb26fc61b074&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatve
rdzhenniaPerelikivTovariv-
EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2015-Rik 
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=03564d9a-fc94-4d73-81c5-fb26fc61b074&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2015-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=03564d9a-fc94-4d73-81c5-fb26fc61b074&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2015-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=03564d9a-fc94-4d73-81c5-fb26fc61b074&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2015-Rik
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Проекти нормативних актів, що 
розглядаються Верховною Радою 

Маркування молоковмісних продуктів 
Проект № 0901 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
молоко та молочні продукти" та інших законодавчих актів щодо 
посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних 
продуктів 

Етап проходження: Проект одержано  

Ініціатор: Народний депутат 

Короткий зміст: Законопроект був зареєстрований ВРУ ще 
04.02.2013 під номером 2172 і прийнятий в першому читанні. 
Розроблені поправки для другого читання. У зв’язку з виборами 
восени 2014 року проект був ще раз зареєстрований під новим 
номером 0901. 

Законопроектом пропонується встановити вимоги щодо пакування 
та маркування з метою чіткого розмежування між молочними 
продуктами та продуктами, які містять замінники молочних 
складових, через введення терміну «молоковмісні продукти», та 
встановити відповідальність за порушення норм, що пропонуються 
проектом.  

Також забороняється виробництво та реалізація молоковмісних 
продуктів, в яких більше 50 відсотків масової частки молочного 
жиру замінено сировиною немолочного походження, та 
молоковмісних продуктів, в яких молочний білок та/або лактоза 
частково або повністю замінені сировиною немолочного 
походження.  

Законопроект зобов’язує суб’єктів господарювання, які здійснюють 
роздрібну торгівлю, розміщувати молоковмісні продукти окремо 
(на інших секціях, стелажах, прилавках) від молочної сировини, 
молочних продуктів та традиційних молочних продуктів.  

Запропоновані зміни позитивно вплинуть на поінформованість 
споживачів та захищеність їхніх прав. 

За оцінкою Головного юридичного управління, проект потребує 
значної доробки, редакційного та змістовного доопрацювання, 
оскільки в запропонованій редакції міститься ряд неузгодженостей 
та суперечностей.  

Дата реєстрації в ВР: 27.11.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52368 

 

Закон про електронну комерцію  
Проект № 0957 Закону про електронну комерцію 
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Етап проходження: Проект одержано  

Ініціатор: Народний депутат 

Короткий зміст: Законопроект був одержаний ВРУ ще 17.06.2013 
під номером 2306 а, прийнятий у першому читанні та готувався для 
другого. У зв’язку з виборами восени 2014 року проект був ще раз 
зареєстрований під новим номером 0957. 

Основною метою законопроекту є систематизація чинного 
законодавства України у сфері електронної комерції та 
забезпечення правового порядку дистанційного укладення та 
виконання правочинів із застосуванням електронних 
інформаційно-комунікаційних засобів і технологій.  

У проекті закону описані загальні принципи роботи цього ринку, 
права та обов'язки он-лайн-продавців і їх покупців, розмежована 
відповідальність продавців товарів і "постачальників послуг 
проміжного характеру" – Інтернет і хостинг-провайдерів, 
реєстраторів доменних імен. 

Однією з основних новацій законопроекту якраз і є визнання 
електронної угоди на законодавчому рівні – вона дорівнюватиме 
за правовими наслідками іншим способам укладання угоди.  

Якщо закон буде остаточно прийнятий, всі угоди в он-лайні будуть 
проводитися з використанням "одноразового ідентифікатора" – 
цифро-літерного коду, який надсилається покупцеві на пошту або 
мобільний і використовується для верифікації угоди. 

Законопроект впроваджує нові терміни: електронна комерція, 
електронний товар, електронна торгівля, Інтернет-магазин, 
електронна угода ("електронний правочин"). 

Як зазначають експерти1, позитивом для розвитку легальної 
підприємницької діяльності в Інтернеті є те, що законопроект 
передбачає обов’язок продавця (постачальника) забезпечити 
прямий, простий, стабільний доступ інших суб’єктів електронної 
комерції та компетентних органів до такої інформації про себе. 
Також проект закону не встановлює додаткових обмежень для 
платників єдиного податку. 

За оцінками експертів, незважаючи на низку недопрацювань та 
суперечностей, ця законодавча ініціатива є дуже важливою, 
оскільки у разі прийняття законопроекту цілий сегмент 
правовідносин отримає свою нормативно-правову базу, в 
результаті чого буде знятий ряд питань, які виникають у сфері 
електронної торгівлі2. 

Дата реєстрації в ВР: 27.11.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52409 

1Експрес-аналіз Законопроекту «Про електронну комерцію» 
http://www.victorija.ua/novyny/ekspres-analiz-zakonoproektu-pro-
elektronnu-komertsiyu.html 
2 Аналіз проекту Закону України "Про електронну комерцію" 
http://ua.prostopravo.com.ua/prava_biznesu/stvorennya_biznesu/statti/anali
z_proektu_zakonu_ukrayini_pro_elektronnu_komertsiyu 
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Дерегуляція ринку зерна  
Проект № 0903 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
зерно та ринок зерна в Україні" (щодо дерегуляції ринку зерна) 

Етап проходження: Проект одержано  

Ініціатор: Народний депутат 

Короткий зміст: Законопроект був одержаний ВРУ ще 05.03.2013 
під номером 2459, прийнятий у першому читанні та готувався для 
другого. У зв’язку з виборами восени 2014 року проект був ще раз 
зареєстрований під новим номером 0903. 

Законопроектом встановлюється безстрокова сертифікація послуг 
із зберігання зерна, що дозволяє спростити діяльність зернових 
складів, залишаючи при цьому у держави ефективні механізми 
контролю у формі анулювання сертифіката за умови недотримання 
суб’єктом стандартів та інших нормативних документів у сфері 
зберігання зерна та продуктів його переробки. Також до 10 днів 
пропонується скоротити термін, упродовж якого має бути прийняте 
рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката. 

Пропонується відійти від практики обов’язкової сертифікації якості 
всього зерна та продуктів його переробки, поширивши відповідну 
вимогу лише на зерно та продукти його переробки у разі ввезення 
їх на митну територію України. Експорт та інші операції з зерном та 
продуктами його переробки здійснюється за наявності сертифіката 
якості, якщо вимога про наявність сертифіката встановлена у 
зовнішньоекономічному договорі (контракті). 

У проекті Закону також запропоновано нову дефініцію – 
«сертифікат якості зерна та продуктів його переробки» з метою 
визначення правової природи цього документа. 

Усі сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та 
продуктів його переробки, чинні на момент набрання чинності цим 
Законом, вважатимуться безстроковими та не підлягатимуть 
обов’язковій заміні. 

Прийняття цього законопроекту сприятиме дерегуляції ринку 
зерна та продуктів його переробки, що спростить здійснення 
діяльності суб’єктами господарювання та сприятиме зниженню їх 
витрат. 

Дата реєстрації в ВР: 27.11.2014 

Джерело:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52370 
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Стан розгляду раніше описаних проектів нормативних актів 

Статистика моніторингу з початку 2014 року (станом на 30 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 20.10.2014 
№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 аграрної політики та продовольства України від 22.10.2014 №424 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України" 
• 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 5 0 0 9 

Відкликано/відхилено 18 6 0 0 24 

Процес триває 25 10 14 2 51 

Всього разом 47 21 13 2 84 
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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 

№10 
жовтень 
2014 

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) 

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
04.11.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-
8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTova
riv-
YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriI
mportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-
zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii- 

№10 
жовтень 
2014 

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

Наказ Міністерства фінансів 
України "Про затвердження 
Порядку надання та анулювання 
митницею статусу уповноваженого 
(схваленого) експортера" від 
07.10.2014 №1013 

Повернуто без 
державної реєстрації 
Міністерством юстиції 
України на 
доопрацювання 
строком на 1 місяць 
(Наказ Мін’юсту від 
27.10.2014 № 1785/5) 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
17.09.2014 

Підписано: 
07.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

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” 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
14.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini 

№10 
жовтень 
2014 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення 
змін до Порядку розподілу 
тарифної квоти на ввезення в 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
24.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini 

 
 

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


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

Україну цукру-сирцю з тростини” 

№10 
жовтень 
2014 

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” 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
28.10.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=15010 

№10 
жовтень 
2014 

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

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
22.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=7afc6b8f-fe20-44ac-994a-
0e67b401bd00&title=ProektZakonuUkrainiproVne
senniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrain
iSchodoDereguliatsiiTaPolipshenniaUmovVedennia
Biznesu 

№10 
жовтень 
2014 

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

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
13.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

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

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
24.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini 

№10 
жовтень 
2014 

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

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
14.10.2014 

http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/print
able_article?art_id=403700 

 
 



 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№10 
жовтень 
2014 

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" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
21.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

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" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
24.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

Державна 
реєстрація 
лікарських засобів 

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

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
13.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

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 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
29.10.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141029
_0.html 

 
 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/3303
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/3303
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141029_0.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141029_0.html


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№10 
жовтень 
2014 

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" 

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
03.11.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_
2.html 

№10 
жовтень 
2014 

Припинення дії 
реєстраційного 
посвідчення на 
лікарські засоби 

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

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
04.11.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_
0.html#3 

№10 
жовтень 
2014 

Порядок перевірки 
цистерн для 
перевезення 
небезпечних 
вантажів 

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

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
інфраструктури 
України та 
Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

Громадське 
обговорення: 
08.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

Заборона експорту 
лісоматеріалів дуба 

Проект №1096 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) 

Одержано ВРУ 

 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
28.11.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52515 

 
 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_2.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.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_0.html%233
http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№10 
жовтень 
2014 

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 

Проект відкликано  Народні 
депутати 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
20.10.2014 

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

№10 
жовтень 
2014 

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) 

Проект відкликано 

 

Кабінет Міністрів Дата 
реєстрації в 
ВР: 
03.11.2014 

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

№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 

Без змін 

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) 

Проект відкликано Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
24.09.2014 

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

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52331
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52331
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52347
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52347
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-


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№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 

Без змін 

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 

Без змін 

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 
2014 

Мова маркування 
продукції 

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

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
29.08.2014 

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

№8 
вересень 
2014 

Скорочення 
документів 
дозвільного 
характеру 

Наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 
"Про внесення змін до деяких 
наказів Міністерства аграрної 
політики України" від 22 жовтня 
2014 року №424 

Підписано та 
зареєстровано в 
Мін’юсті (Наказ від 
06.11.2014 
№1401/26178) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
11.09.2014 

Підписано: 
22.10.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1401-14 

№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 

Без змін 

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 

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

 
 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140822_0.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140822_0.html
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


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №11/2014 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

зовнішньоекономічної діяльності)» 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 

Без змін 

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) 

Проект відкликано Народний 
депутат 

 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
25.07.2014 

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

№7 
серпень 
2014 

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

Проект відкликано 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 

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-

 
 

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
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
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

 
сфері управління якістю продукції 
(товарів, робіт, послуг)» 

tovarivRobitPoslug 

№6 
липень 
2014 

Регулювання у сфері 
відходів упаковки 

Проект Закону №4266а про 
упаковку та відходи упаковки 

Проект відкликано Народні 
депутати 

Реєстрація в 
ВР: 
08.07.2014 

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

№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) 

Проект відкликано 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 

Проект відкликано 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 №0906 “Про 
державний контроль, що 
здійснюється з метою перевірки 
відповідності законодавству про 
безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров’я та 
благополуччя тварин" 

Одержано ВРУ Народний 
депутат 

Реєстрація в 
ВР: 
27.11.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні: 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52373 

№6 
липень 
2014 

Корми Проект Закону №4280а про корми 

 

Проект відкликано Кабінет Міністрів Реєстрація в 
ВР: 
14.07.2014 

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

 
 

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

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№7 
серпень 
2014 

Проект Закону 4280а-1 про 
безпечність та гігієну кормів 

 

Проект відкликано 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 №0905 "Про побічні 
продукти тваринного походження, 
що не призначені для споживання 
людиною" 

Одержано ВРУ Кабінет міністрів Реєстрація в 
ВР: 
27.11.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52372 

№5 
червень 
2014 

Маркування 
лікарських засобів 

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

Проект відкликано 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) ” 

Проект відкликано з 
наміром 
перереєстрації 

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 

№5 
червень 
2014 

Технічне 
регулювання 

 

Проект Закону №1065 «Про 
технічні регламенти та оцінку 
відповідності» 

Одержано ВРУ Народні 
депутати 

Громадське 
обговорення: 
14.04.2014 

Реєстрація в 
ВР: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52478 

 
 

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=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 

27.11.2014 

№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 

Без змін 

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-
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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 2012 року – грудень 2015року 

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 та нотифікацій  
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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