
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Короткий огляд 

Засідання Ради з торгівлі товарами (РТТ) відбулось 19 червня 2014 року. 

На засідання були заслухані торговельні занепокоєння країн-членів. 

Українська делегація винесла на обговорення питання торговельної 
політики і заходів РФ та невиконання нею зобов’язань члена СОТ. 

ЄС, Японія і США повторили своє занепокоєння з приводу обмежувальних 
для торгівлі заходів Росії. 

Росія повторила дві скарги, які вона піднімала на попередній зустрічі: 
безмитний режим ЄС щодо імпорту з України, незважаючи на відсутність 
офіційної угоди про вільну торгівлю (ЗВТ), і перелік осіб-громадян Росії, 
щодо яких застосовуються фінансові санкції з боку США і Канади. 

Крім того, Рада з торгівлі товарами вдовольнила запит Філіппін щодо 
продовження дії спеціального режиму щодо рису. 
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Обмежувальні для торгівлі заходи РФ 
У своєму виступі представник Мінекономрозвитку України 
наголосив на тому, що Україна разом з країнами ЄС, Японією та 
Сполученими Штатами поділяє стурбованість щодо торговельної 
політики і заходів РФ та невиконання нею зобов’язань члена СОТ.  

«Україна наголошує на необхідності з боку РФ зробити все 
можливе для поваги міжнародних зобов'язань, забезпечення 
прозорості та співробітництва в дусі доброї волі з відповідними 
урядовими структурами України щодо ТБТ або СФЗ, або будь-яких 
інших заходів, зокрема заходів прикордонного контролю.»1 

Безпосередньо перед засіданням Ради з торгівлі товарами Україна 
піднімала кілька торговельних занепокоєнь на Комітеті з питань 
ТБТ щодо обмежувальних для торгівлі заходів РФ, які забороняють 
імпорт до цієї країни української кондитерської та молочної 
продукції та створюють надмірні технічні бар‘єри для торгівлі 
товарами легкої промисловостей. Торговельні занепокоєння 
України щодо заходів РФ неодноразово вносилися на розгляд 
засідань профільних комітетів СОТ, але відповіді РФ були досить 
формальними й щодо українських товарів продовжують 
застосовуватись різного роду нетарифні бар‘єри. 

Крім того, було зазначено про відсутність конструктивної співпраці 
та належного обміну інформацією з боку відповідних органів РФ. 
«Ми також зафіксували деякі ознаки формального співробітництва 
через пункти запиту інформації – Україна часто отримує відповіді 
на питання прямо перед засіданням Комітету. Ми вважаємо 
взаємодію пунктів запиту звичайною практикою і частиною 
зобов'язаннь з прозорості кожного члена СОТ. Проте відсутність 
співпраці між відповідними органами з боку Росії і ефективного 
обміну офіційною документацією значно впливає на врегулювання 
в питаннях ТБТ і СФЗ.» 

Представник України закликав РФ усунути дискримінаційні заходи 
щодо української продукції і відмовитися від запровадження 
торговельних обмежень. 

ЄС, Японія і США повторили своє занепокоєння з приводу 
обмежувальних для торгівлі заходів Росії. ЄС поскаржився, що до 
150 позицій Росія застосовує вищі ввізні мита, ніж її зв'язані ставки. 
США висловили занепокоєння тим, що Росія не повідомила СОТ 
про шість захисних заходів, які вона застосувала до набуття свого 
членства в СОТ. Японія висловила занепокоєння з приводу заходів 
щодо холодильників і автомобілей. Канада, Україна, Корея, 
Тайвань, Австралія і Нова Зеландія також висловили занепокоєння 
з приводу російських заходів. Росія заявила, що вона проводить з 
цих проблем двосторонні перемовини з делегаціями і вітає 
конструктивний діалог для їх вирішення. 

                                                                            
1 http://www.me.gov.ua/Services/StreamsService/30e8f727-f543-4acb-bcb7-021a413a6b7f 

Україна зробила заяву 
щодо створення Росією 
перешкод у торгівлі 

http://www.me.gov.ua/Services/StreamsService/30e8f727-f543-4acb-bcb7-021a413a6b7f
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Питання автономних преференцій ЄС для 
України 

Росія знову повторила дві скарги, які вона піднімала на попередній 
зустрічі: безмитний режим ЄС щодо імпорту з України, незважаючи 
на відсутність офіційної угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), і 
перелік осіб-громадян Росії, щодо яких застосовуються фінансові 
санкції з боку США і Канади. ЄС заявив, що угода про ЗВТ з 
Україною буде офіційно підписана в кінці червня. Сполучені Штати 
і Канада висловили впевненість, що їхні заходи відповідають 
зобов'язанням країн в рамках СОТ. 

Під час обговорення питання автономних торговельних 
преференцій ЄС представник України наголосив, що Україна 
високо цінує ініціативу ЄС щодо надання автономних торговельних 
преференцій та подякував ЄС за розуміння поточних економічних 
проблем в Україні. Було підкреслено, що преференційний режим є 
короткостроковим і дозволить українській промисловості, 
сільському господарству та іншим сферам економіки 
пристосуватися до нових торговельних умов та майбутньої 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Українська делегація висловила впевненість, що автономні 
преференції ЄС аж ніяк не викривлюють ані на торговельні потоки з 
торговими партнерами України, ані на умови конкуренції на ринку. 
У той же час Україна вважає ці преференції демонстрацією 
підтримки України – країни, яка цього року опинилась у досить 
складній політичній та економічній ситуації. 

РТТ вдовольнила запит Філіппін щодо 
продовження дії спеціального режиму 
щодо імпорту рису 
Філіппіни зауважили, що рис має критично важливе значення для 
країни і є основним джерелом продовольчої безпеки для 
населення. Філіппіни вперше подали запит на продовження дії 
спеціального режиму в 2011 році,2 і тепер, нарешті, уклали 
двосторонні угоди з зацікавленими членами. 

Австралія, Індонезія, США, Китай, В'єтнам та Індія підтримали запит 
Філіппін. Таїланд додав, що він завершив переговори з Філіппінами 
10 червня, і хоча він, як і раніше, має завершити внутрішні 
процедури, проте може погодитись на направлення проекту 
рішення до Генеральної ради. 

Згідно проекту рішення про продовження дії спеціального режиму 
Філіппіни мають забезпечити мінімальний доступ на свій ринок 
імпортерам рису і встановити квоти для окремих країн. Генеральна 
рада щорічно переглядатиме дію цього спеціального режиму. 
Після закінчення його дії 30 червня 2017 року з імпорту рису до 
Філіппін стягуватиметься звичайне мито. 

                                                                            
2 G/C/W665R4.pdf 
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спеціального режиму 
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 Огляд підготовлено в рамках проекту  

«Торговельна політика і практика в Україні».  

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і 

політичних консультацій у співпраці з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Національною 

радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 

контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 

центральних органів державної влади України щодо виконання 

зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012р. – грудень 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. 

Відповідальна за випуск Коссе Ірина e-mail: kosse@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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