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Шановні читачі! 

Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння 
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння 
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між 
представниками громадянського суспільства і 
органами державної влади (Діалог зі Сприяння 
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та 
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур 
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша 
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних 
зв'язків та методів надання інформації на адресу: 
tfd@ier.kiev.ua  

 

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

Уряд спростив процедуру 
державної реєстрації 
(перереєстрації) лікарських 
засобів 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 квітня 2016 року № 

312 “Про внесення змін до Порядку 

державної реєстрації 

(перереєстрації) лікарських засобів” 

Постанова спрощує механізм 

проведення державної реєстрації 

(перереєстрації) лікарських засобів. З 

одного місяця до 10 робочих днів 

скорочується термін прийняття 

рішення Міністерством охорони 

здоров’я України щодо реєстрації 

лікарського засобу. Також 

визначається граничний термін у 20 

робочих днів для проведення 

експертизи реєстраційних матеріалів 

на лікарські засоби, які вже 

зареєстровані компетентними 

органами США, Швейцарії, Японії, 

Австралії, Канади або ЄС як ліки. 

Одночасно передбачається, що у разі 

неподання протягом зазначеного 

терміну ДП “Державний експертний 

центр МОЗ України” відповідних 

висновків та рекомендацій, 

експертиза вважається проведеною. 

Запровадження зазначених норм 

повинно спростити здійснення 

державної реєстрації (перереєстрації) 

лікарських засобів і сприяти виходу 

на український фармацевтичний 

ринок нових якісних ліків. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/

control/uk/cardnpd?docid=248999633 

Дата набрання чинності: 6 травня 

2016 року. 

 

Розпочала роботу 

Державна служба України з 

питань безпечності 

харчових продуктів та 

захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба) 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 6 квітня 2016 р. № 260-р 

“Питання Державної служби з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів” 

Згідно із зазначеним 

розпорядженням Державна служба 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів офіційно розпочала 

роботу і приступила до виконання 

покладених на неї функцій. Зокрема, 

Держпродспоживслужба 

виконуватиме функції і 

повноваження Державної 

ветеринарної та фітосанітарної 

служби, Державної інспекції з питань 

захисту прав споживачів, Державної 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248999633
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248999633
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Пропонується спростити 

процедуру ліцензування 

окремих видів 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Ініціатор: Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

Проект наказу Мінекономрозвитку 

“Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, 

деяких наказів з питань 

ліцензування 

зовнішньоекономічної діяльності” 

Метою зазначеного проекту наказу є 

дерегуляція процедур, пов’язаних з 

наданням адміністративних послуг у 

сфері ліцензування 

зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД). Проект має сприяти наданню 

адміністративних послуг у сфері ЗЕД 

через Єдиний портал 

адміністративних послуг. 

Зокрема, пропонується спростити 

процедуру ліцензування при 

здійсненні окремих видів 

зовнішньоекономічної діяльності 

завдяки зменшенню кількості 

документів, які необхідно подавати. 

Передбачається скасування 

необхідності подання копій 

свідоцтва про державну реєстрацію 

та довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера платника 

податку. Крім того, замість 

оригіналів документів пропонується 

надавати засвідчені в установленому 

порядку копії сертифікатів про 

походження товару, копії актів 

експертизи товару та копії 

погодження відповідного 

уповноваженого органу виконавчої 

влади. 

Наведені зміни вносяться з метою 

можливості дотримання електронної 

процедури подачі відповідних 

документів. Також проектом 

пропонується скасувати низку 

діючих наказів з питань 

ліцензування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств. 

Запропоновані зміни повинні 

спростити та прискорити процедуру 

отримання ліцензій для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Джерело: http://www.me.gov.ua/

Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=961b9d52-4c48-4182-aa1e-

45c3a02dfac5&title=ProektNakazuMin

ekonomrozvitkuproVnesenniaZminTaVi

znanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-

DeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZ

ovnishnoekonomichnoiDiialnosti  

Дата оприлюднення: 1 квітня 2016 

санітарно-епідеміологічної служби 

(крім функцій з реалізації державної 

політики у сфері епідеміологічного 

нагляду (спостереження).  

Крім того, Держпродспоживслужба 

здійснюватиме метрологічний нагляд, 

державний контроль за дотриманням 

вимог щодо формування, 

встановлення та застосування 

державних регульованих цін; 

здійснюватиме державний нагляд 

(контроль) у сфері туризму та 

курортів, у сферах охорони прав на 

сорти рослин, насінництва та 

розсадництва тощо.  

Отже, Держпродспоживслужба 

завершила всі необхідні заходи, 

пов'язані з державною реєстрацією, 

затвердженням положення та 

структури і розпочала повноцінне 

функціонування. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/

control/uk/cardnpd?docid=248954283 

Дата набрання чинності: 22 квітня 

2016 року. 
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=961b9d52-4c48-4182-aa1e-45c3a02dfac5&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuproVnesenniaZminTaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=961b9d52-4c48-4182-aa1e-45c3a02dfac5&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuproVnesenniaZminTaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=961b9d52-4c48-4182-aa1e-45c3a02dfac5&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuproVnesenniaZminTaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=961b9d52-4c48-4182-aa1e-45c3a02dfac5&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuproVnesenniaZminTaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakazivZPitanLitsenzuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248954283
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248954283
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Вантажний потяг у рамках 
проекту "Новий шовковий 
шлях" із запізненням 
повернувся в Україну без 
вантажу 

Перший експериментальний 

вантажний потяг, який був 

запущений 15 січня 2016 року за 

маршрутом Іллічівськ-Китай, по так 

званому "Новому Шовковому 

шляху", повернувся в Україну 

17 квітня 2016 року із місячним 

запізненням і незавантажений. Не 

зважаючи на очікування на станції 

Достик, що знаходиться на кордоні 

Республіки Казахстан з КНР, так і не 

знайшлося охочих відправити вантаж 

в Україну. 

За оцінками експертів, головною 

причиною цього є вартість транзиту 

та його тривалість. Зокрема, під час 

проведення Круглого столу щодо 

розробки Національної експортної 

стратегії 26 квітня 2016 року Голова 

Асоціації “Укркондпром” О. 

Балдинюк зазначив, що транзит в 

обхід території Російської Федерації 

коштує від 30% до 70% вище за 

альтернативний російський маршрут, 

який наразі фактично закритий. 

Інформація, надана Державною 

адміністрацією залізничного 

транспорту України для ГО “Інститут 

економічних досліджень та 

політичних консультацій” також 

свідчить, що вартість 

транспортування одного контейнеру 

так званим "Новим Шовковим 

шляхом" вдвічі перевищує вартість 

транзиту територією Росії. Висока 

вартість транспортування знижує 

конкурентоспроможність української 

продукції, а тому попит на дорогі 

перевезення залишається низьким.  

Хоча у середньо- та довгостроковій 

перспективі зазначений маршрут 

може бути перспективним, 

зважаючи на потенційний інтерес 

Китаю та ризики транспортування 

через Росію, за поточних тарифів на 

перевезення економічна доцільність 

альтернативного шляху для 

українського експорту викликає 

сумніви. 

Джерело: http://

www.epravda.com.ua/

news/2016/04/21/590318/ 

Уряд США має намір надати 
Україні 4,0 млн доларів 
США на залучення 
міжнародних радників для 
реформування української 
митниці 

За повідомленням Міністерства 

фінансів України Уряд США 

найближчим часом має намір надати 

Україні 4 млн доларів США на 

залучення міжнародних радників у 

рамках програми з фінансування 

консалтингових послуг для 

реформування української митниці. У 

цьому зв’язку Міністр фінансів 

України висловив впевненість, що 

залучення міжнародних радників з 

бездоганними репутаціями та 

значним досвідом в управлінні та 

реформуванні митних пунктів в 

інших країнах допоможе 

кардинально підвищити чесність та 

рівень персоналу митниць в Україні. 

Саме з цією метою 11 лютого 2016 

року Кабінет Міністрів України 

ухвалив Концепцію щодо залучення 

міжнародних компаній (радників) до 

реформування українських митниць.  

Джерело: https://www.facebook.com/

o.danyliuk/posts/1611996015787516:0 

Молочна компанія "Клуб 

сиру" і Вінницький 

молочний завод “Roshen” 

отримали дозвіл на експорт 

молочної продукції в 

Європейський Союз 

У березні 2016 року ще дві українські 

компанії: "Клуб сиру" і Вінницький 

молочний завод “Roshen” отримали 

дозвіл на експорт молочної продукції 

на спільний ринок ЄС. 

Крім наведених компаній, 

аналогічний дозвіл раніше отримали 

такі компанії: ОВ “Молочний дім”, 

ПАТ “Житомирський маслозавод”, 

Філія ПАТ “Яготинський маслозавод”, 

“Яготинське для дітей”, ПрАт 

НОВИНИ  

http://www.epravda.com.ua/news/2016/04/21/590318/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/04/21/590318/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/04/21/590318/
https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/1611996015787516:0
https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/1611996015787516:0
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“Лакталіс-Миколаїв”, ТОВ 

“Гадячсир”, Недригайлівський 

сирцех філії “Роменський молочний 

комбінат” ПП “Рось”, Філія 

“Роменський молочний комбінат” ПП 

“Рось”, ПАТ “Золотоніський 

маслоробний комбінат”, Філія 

“Менський сир” ПП КФ “Прометей”. 

Джерело: http://delo.ua/business/

esche-dve-molochnyh-kompanii-

poluchili-dostup-na-evropejskij-ryn-

316118/ 

Республіка Молдова 
тимчасово запровадила 
квоти на імпорт деякої 
української продукції 

27 квітня 2016 року Уряд Республіки 

Молдова тимчасово, до 31 грудня 

2016 року, запровадив квоти і мито 

на імпорт продукції тваринництва, а 

також цементу походженням з 

України. Зокрема, мита 

запроваджуються на товар, що 

поставляється понад розмір 

встановлених квот. 

Квоти будуть розподілятися за 

принципом "перший прийшов - 

перший отримав". При цьому не 

будуть справлятися імпортні мита на 

молоко і сухе молоко, які 

імпортуються у якості сировини 

місцевими виробниками і 

переробниками. 

Наведене рішення є порушенням як 

норм СОТ, так і Угоди про вільну 

торгівлю СНД, і не відповідає 

існуючим процедурам та підставам, 

які дають можливість запровадити 

квотування імпорту товару з однієї 

країни. 

Джерело: http://1news.md/

economica/11276-moldova-vvela-

poshliny-na-import-myaso-molochnoy-

produkcii-iz-ukrainy.html 

Верховна Рада схвалила 
проект Закону України 
щодо підвищення 
експортного мита на 
металобрухт 

21 квітня 2016 року Верховна Рада 

України  схвалила законопроект № 

3868 "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку з метою 

першочергового забезпечення 

потреб оборонної промисловості та 

відбудови об'єктів інфраструктури", 

яким передбачено підвищення 

експортного мита на відходи та брухт 

чорних металів - з 10 до 30 євро за 

тонну строком на 3 роки.  

Наразі прийнятий законопроект 

направлений на підпис Президентові 

України. Можливе підписання і 

наступне набрання чинності буде 

протирічити зобов’язанням України, 

взятим при вступі  до СОТ, а також 

Угоді про Асоціацію між Україною та 

ЄС. 

Під час написання цього матеріалу 

стало відомо, що Президент України 

скористався правом “вето” і 

направив законопроект зі своїми 

зауваженнями до Верховної Ради 

України.  

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58020  

Код товарної 
номенклатури 

Назва товару 
Розмір 

квоти,тон 
Розмір мита 

0402 
Молоко та вершки,         

згущені та з доданням    
цукру 

1000 10% 

0403 

Маслянка, коагульовані 
молоко та вершки, йогурт, 
кефір та інші ферментовані 

або сквашені молоко та 
вершки 

1000 15% 

0405 
Масло вершкове та інші 

жири, вироблені з молока 

750 

від 15 до 20% 
від митної     

вартості 
+500 євро/тн. 

0406 
Сири всіх видів і              

кисломолочний сир 
15% 

2105 00 Морозиво 15% 

1601 00 
Ковбаси та аналогічні ви-

роби з м’яса, м’ясних     
субпродуктів чи крові 

200 

15% 

1602 
Інші готові чи                   

консервовані продукти з 
м’яса 

  

2523 Цемент 500 10% 

http://delo.ua/business/esche-dve-molochnyh-kompanii-poluchili-dostup-na-evropejskij-ryn-316118/
http://delo.ua/business/esche-dve-molochnyh-kompanii-poluchili-dostup-na-evropejskij-ryn-316118/
http://delo.ua/business/esche-dve-molochnyh-kompanii-poluchili-dostup-na-evropejskij-ryn-316118/
http://delo.ua/business/esche-dve-molochnyh-kompanii-poluchili-dostup-na-evropejskij-ryn-316118/
http://1news.md/economica/11276-moldova-vvela-poshliny-na-import-myaso-molochnoy-produkcii-iz-ukrainy.html
http://1news.md/economica/11276-moldova-vvela-poshliny-na-import-myaso-molochnoy-produkcii-iz-ukrainy.html
http://1news.md/economica/11276-moldova-vvela-poshliny-na-import-myaso-molochnoy-produkcii-iz-ukrainy.html
http://1news.md/economica/11276-moldova-vvela-poshliny-na-import-myaso-molochnoy-produkcii-iz-ukrainy.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58020
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58020


 

 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлено в рамках проекту “Діалог зі 
сприяння торгівлі”, який реалізує  Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за 
фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433. 

Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння 
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для 
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.  

Завдання Проекту:  

  Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу 
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу 
умови; 

 Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, 
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі; 

 Зменшення торгових витрат в Україні. 

Основні результати проекту: 

 Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу 
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за 
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли 
навчання); 

 Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку 
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу; 

 Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з 
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, 
участю в роботі громадських рад); 

 Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за суб-
індексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності). 

Термін виконання: Квітень 2014 р. –  квітень 2018 р. 

WWW.TFD.IER.COM.UA            ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ                     ТЕЛ. (+38044) 278-6342                       ФАКС (+38044) 278-6336   

Застереження 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних дослі-
джень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”  за фінансової під-
тримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих ґрун-
товних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідаль-
ності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які ви-
никли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. В разі вико-
ристання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.  


