
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Період моніторингу: 25 квітня – 21 травня 2014 року 

 

Проекти нормативних актів, що проходять 
громадське обговорення  
 

1. Зменшення дозвільних процедур в 
зовнішньоекономічній діяльності  

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

Етап проходження: громадське обговорення  

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

Дата оприлюднення: 21.05.2014 

Короткий зміст: Проект має на меті скасувати подвійне 
ліцензування зовнішньої торгівлі коньячним спиртом, 
алкогольними та тютюновими виробами, CD-дисками. Відповідно 
до вимог чинного законодавства імпортери та експортери даних 
товарів повинні мати ліцензії на виробництво та/або торгівлю 
даними товарами, а також ліцензію на імпорт/експорт. Таке 
рішення дещо знизить бар’єри для торгівлі даними товарами. 
Експорт алкогольних і тютюнових виробів, а також оптичних дисків 
з України становив 0,6 млрд дол. США в 2013 році, а імпорт в 
Україну – 1,0 млрд дол. США.  

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=1a63a373-45d5-
4eff-823c-08a43a0dcfb1  
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Випуск 4, травень 2014 

Огляд новин торговельного 
законодавства України  

Питання ТБТ, СФЗ та інші торговельні питання 
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Проекти нормативних актів, що 
розглядаються Верховною Радою  

2. Маркування лікарських засобів 

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

Етап проходження: Очікує розгляду комітетом 

Ініціатор: Народні депутати 

Дата оприлюднення:  14.05.2014 

Короткий зміст: Проектом пропонується спростити реєстрацію 
лікарських засобів в Україні, дозволивши встановлення спрощених 
вимог до «традиційних» та «добре відомих» лікарських засобів. 
Також пропонується дозволити безстрокову реєстрацію лікарських 
засобів (після початкової реєстрації на 5 років), дозволити оптовий 
обіг в Україні лікарських виробів, призначених для експорту, 
дозволити українським виробникам самостійно проводити 
контроль якості активних фармацевтичних інгредієнтів, що 
імпортуються для власного виробництва, за наявності атестованих 
лабораторій. Запропоновані зміни можуть спростити імпорт та 
експорт лікарських засобів, хоча їх впровадження може створити 
додаткові ризики, пов’язані із зменшеним державним контролем. 
Обсяги імпорту фармацевтичної продукції становили 3,1 млрд дол. 
США в 2013 році, а експорту 0,25 млрд дол. США. Законопроект 
було внесено депутатами більшості у Верховній Раді. 

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

 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50897
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Стан розгляду раніше описаних 
законопроектів  

3. Маркування харчових продуктів 
 
Проект Закону №0912 «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо інформування населення про вміст у харчовій 
продукції генетично модифікованих організмів» 1 

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 
 

                                                                            
1Короткий зміст проекту описувався у випуску № 1 цього бюлетеню 

http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/trade_legislation
/?pid=4365  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45055
http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/trade_legislation/?pid=4365
http://www.ier.com.ua/ua/trade_policy_project/newsletter/trade_legislation/?pid=4365


 
 

 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 

 


