
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проекти нормативних актів, що проходять 
громадське обговорення  
 

1. 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» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство доходів та зборів 

Дата оприлюднення: 9.04.2014 

Короткий зміст: Проект пропонує врегулювати процедуру надання 
експортерам статусу схваленого експортера. Він дозволяє подання 
декларації про походження товару замість сертифікату EUR.1, 
виданого митницею, при експорті на суму понад 6000 євро за 
угодами про вільну торгівлю з ЄАВТ, Чорногорією та в рамках інших 
угод з аналогічними положеннями (насамперед йдеться про Угоду 
про асоціацію з ЄС).  

Проект пропонує надавати такий статус всім бажаючим 
експортерам, що працювали без порушень протягом останнього 
року та регулярно проводили експорт в рамках відповідних угод 
про вільну торгівлю. Прийняття проекту сприятиме реалізації угод 
про вільну торгівлю. 

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

Проект наказу Міністерства доходів і зборів України «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» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство доходів та зборів 

Дата оприлюднення: 9.04.2014 
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Випуск 3, квітень 2014 

Огляд новин торговельного 
законодавства України  

Питання ТБТ, СФЗ та інші торговельні питання 
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Короткий зміст: Проект пропонує врегулювати процедуру надання 
митними органами сертифікату з перевезення товару EUR.1, що 
вимагається Угодою про вільну торгівлю з ЄАВТ. Сертифікат 
підтверджує виконання правил походження товарів і відповідно 
право на отримання преференцій при експорті українських товарів 
до країн ЄАВТ. Проект переважно впроваджує норми міжнародної 
угоди та є аналогічним до чинних правил видачі сертифікатів EUR.1 
для експорту до Чорногорії. Втім уточнення процедури видачі 
сертифікатів сприятиме зростанню експорту України. 

Джерело: http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-
/regulyatorna-politika/2014-rik/63161.html  

2. Технічне регулювання 

Проект Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Мінекономрозвитку 

Дата оприлюднення: 14.04.2014 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується об’єднати основні 
положення законів України "Про підтвердження відповідності" та 
"Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності" для створення єдиного законодавчого акту в сфері 
технічного регулювання. Також законопроект створює умови для 
повного виконання зобов’язань України щодо в рамках СОТ щодо 
технічних регламентів та оцінки відповідності. Надалі закріплено 
широке впровадження стандартів ЄС як національних з 
мінімальними необхідними змінами для пристосування до 
українських умов. Створюються умови для взаємного визнання 
оцінок відповідності в рамках міжнародних об’єднань призначених 
органів. В цілому впровадження таких норм повинне сприяти 
зростанню міжнародної торгівлі та розширенню співпраці з ЄС. 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainip
roTekhnichniReglamentiTaOtsinkuVidpovidnosti  

3. Утилізація тари 

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
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» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Мінекономрозвитку 

Дата оприлюднення: 14.04.2014 

Короткий зміст: Пропонується скасувати нормативний акт, що 
забороняв митне оформлення імпортованих товарів в тарі або 

http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63161.html
http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63161.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproTekhnichniReglamentiTaOtsinkuVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproTekhnichniReglamentiTaOtsinkuVidpovidnosti
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упаковці без проходження екологічного контролю. Екологічний 
контроль передбачає перевірку наявності договору імпортера з 
компанією "Укрекокомресурси" про утилізацію відходів або докази 
самостійної організації такої утилізації. Скасування цього наказу 
спростить порядок імпорту споживчих товарів до Україну і усуне 
можливе порушення норм СОТ (формально імпортери мали 
можливість відмовитись від послуг компанії-монополіста, тому 
порушення вимог СОТ виникає за практичної неможливості обрати 
іншого постачальника та завищеної вартості послуг по утилізації). 

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

4. Визнання відповідності продукції ЄС 

Проект наказу «Про визнання еквівалентності системи контролю 
виробництва та обігу продукції та сировини тваринного 
походження Європейського Союзу» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 

Дата оприлюднення: 28.03.2014 

Короткий зміст: Пропонується визнати контроль за якістю продукції 
тваринного походження ЄС еквівалентним українському. Це 
дозволяє експортерам ЄС, що мають підтвердження якості від 
Єврокомісії, експортувати продукцію до України без додаткового 
контролю. Це спростить імпорт до України якісних продуктів і 
вивільнить ресурси Держветфітослужби для контролю за 
продуктами тваринного походження з нижчим рівнем контролю в 
країні походження. 

Джерело: http://vet.gov.ua/node/1185  

5.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»  

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Державна санітарно-епідеміологічна служба 

Дата оприлюднення: 21.03.2014 

Короткий зміст: Пропонується значно розширити повноваження 
Державної санітарно-епідеміологічної служби щодо санітарного 
контролю при перетині кордону особами та товарами. В 
запропонованому обсязі норми можуть становити відчутну 
перешкоду для міжнародної торгівлі. 
Джерело: http://dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-politika/hromadske-
obhovoriuvannia/item/download/31_a18573ed3c952967829d3b5888
473290  

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
http://vet.gov.ua/node/1185
http://dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-politika/hromadske-obhovoriuvannia/item/download/31_a18573ed3c952967829d3b5888473290
http://dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-politika/hromadske-obhovoriuvannia/item/download/31_a18573ed3c952967829d3b5888473290
http://dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-politika/hromadske-obhovoriuvannia/item/download/31_a18573ed3c952967829d3b5888473290
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6. Технічний регламент для будинків 

Проект Закону України «Про Технічний регламент будинків, 
будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури та будівельних виробів» 

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Мінекономрозвитку 

Дата оприлюднення: 25.03.2014 

Короткий зміст: Пропонується затвердити оновлений технічний 
регламент для будівель та будівельних виробів з урахуванням 
прийняття Регламенту ЄС №305/2011 щодо вимог до будівельних 
виробів. Зокрема пропонується впровадити існуючу в ЄС систему 
технічної апробації будівель та будівельних виробів, що 
проводиться акредитованими учасниками ринку, а не державними 
інспекторами, як це відбувається в Україні зараз. Також 
встановлюються рамкові вимоги, в рамках яких будуть 
формуватись деталізовані технічні умови. Відповідно 
постачальники, у тому числі імпортери на український ринок, 
стикнуться з новими технічними вимогами, а міжнародна торгівля 
між Україною, ЄС та іншими країнами, що застосовують стандарти 
ЄС, може збільшитись. Втім це залежатиме від гармонізації 
деталізованих технічних умов та успішного впровадження нових 
регламентів українськими виробниками. 
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Проекти нормативних актів, що 
розглядаються Верховною Радою  

7. Стандартизація 

Проект Закону №4585 «Про стандартизацію» 

Етап проходження: Обговорено в першому читанні після 
рекомендації профільного комітету про прийняття за основу. 
Очікує на голосування 

Ініціатор: Кабінет Міністрів   

Дата оприлюднення:  30.09.2013 

Короткий зміст: Проект №4585 – це доопрацьований варіант 
проекту №3337, що раніше розглядався Верховною Радою і 
описувався в попередньому випуску цього бюлетеню1. 
Законопроект, як і раніше, передбачає створення інституційних 
засад робіт по стандартизації в Україні, зокрема створюється 
національний орган стандартизації на зразок NIST, DIN та інших 
національних учасників ISO. Законопроект враховує норми угод 
СОТ та рекомендує впровадження стандартів ЄС або інших 
регіональних стандартів. Водночас зберігається ризик, що 
недостатній рівень розвитку громадського суспільства може 
призвести до втрати контролю за процесом стандартизації та 
формування необґрунтованих технічних бар’єрів у торгівлі. 

На думку профільного комітету (з питань промислової та 
інвестиційної політики) законопроект може бути прийнятий в 
першому читанні, але потребує доопрацювання з урахуванням 
зауважень науково-експертного управління та членів комітету. 
Законопроект обговорювався на засіданні Верховної Ради, але ще 
не голосувався. 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50449  

 
  

                                                                            
1
 Огляд новин торговельного законодавства України №2/2014, 

http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/trade_legislation
/?pid=4386 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50449
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Стан розгляду раніше описаних 
законопроектів  

8. Маркування харчових продуктів 
 
Проект Закону №0912 «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо інформування населення про вміст у харчовій 
продукції генетично модифікованих організмів» 

Етап проходження: Очікує на розгляд в другому читанні. 

Проект закону залишається в порядку денному чергової сесії 
Верховної Ради. 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 

Дата оприлюднення:  15.03.2013 (проект до другого читання)  

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45055 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45055


 
 

 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 Кравчук Віталій e-mail: kravchuk@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 

 


