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УВТ: основні положення 
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Концепція “походження товарів”  

 Товари, повністю вироблені в ЄС чи Україні  

 Товари, отримані в ЄС чи Україні з матеріалів, які не 

були повністю вироблені там, за умови, що такі 

матеріали були достатньо обробленими або 

переробленими в ЄС чи в Україні  

 Вимога прямого транспортування 

Підтвердження походження 

 Сертифікат з перевезення товару EUR.1, або  

 Декларація, надана експортером до інвойса, 

повідомлення про доставку або будь-якого іншого 

комерційного документа, який описує відповідні 

товари досить детально для того, щоб можна було їх 

ідентифікувати  

 



Мита  

2 

Ввізні мита 

  Скасування тарифів 

  Зниження тарифів 

  Зниження тарифів у рамках певного перехідного 

періоду; 

  Безмитна тарифна квота 

 

Вивізні мита 

  Заборона будь-яких мит та податків 

  Перехідний період для мит та заходів, що мають 

еквівалентний ефект, і застосовуються Україною 

  Україна матиме право застосовувати захисні заходи 



Географічні зазначення 
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  Перелік географічних зазначень / ЄС 

Україна охороняє географічні зазначення для 

сільськогосподарських та харчових продуктів, вин, 

ароматизованих вин і спиртних напоїв, походженням з ЄС 

  Перелік географічних зазначень / Україна 

ЄС охороняє географічні зазначення для вин, 

ароматизованих вин і спиртних напоїв, походженням з 

України 

  Перехідні періоди 

наприклад, 10 років зі вступу у силу Угоди - Champagne, 

Cognac, Grappa, Tokaj, Jerez/Xérès/Sherry; 7 років зі 

вступу у силу Угоди - Parmigiano Reggiano; Roquefort; Feta 



Угода: основні підходи до наближення 

4 

  Без посилання на конкретні законодавчі акти ЄС  

(наприклад, технічне регулювання, стандартизація та 

оцінка відповідності) 

 

  З посиланням на спеціальне законодавство ЄС 

або положення законодавства ЄС 

(наприклад, наближення акцизного законодавства) 

 

 Відповідні акти та процедури будуть погоджені в 

окремому документі 

(наприклад, детальні зобов'язання щодо наближення 

санітарного та фітосанітарного законодавства) 
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Безпечність харчових продуктів 

  Зобов'язання з гармонізації без посилання на 

конкретні Директиви чи Регламенти ЄС 

  Зобов'язання з розробки всеохоплюючої стратегії 

імплементації  

Імпорт харчових продуктів відповідно до санітарних та 

фітосанітарних вимог, що повідомдяються Сторонами 

  Спрощена процедура імпорту після встановлення 

еквівалентності 

  Дозвіл на імпорт не вимагатиметься 

  Частота перевірок, що проводитимуться сторонами, 

зафіксована в Угоді 
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Законопроект “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо харчових продуктів“ 

  Ухвалено в цілому 22 липня 2014 року 

  Створення єдиного органу контролю у сфері безпечності 

харчових продуктів та кормів, здоров'я тварин та рослин 

  Запровадження системи контролю за безпекою 

продуктів за принципом “від лану до столу” на основі 

НАССР 

  Скасування ряду дозвільних документів та процедур 

  Уточнення термінології та відповідальності  та 

порушення законодавства у сфері безпеки продуктів 

 

 

 

Безпечність продуктів: новий законопроект 
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Законопроект “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо ідентифікації та 

реєстрації тварин“ 

  Обов'язкова ідентифікація та реєстрація тварин, що 

розводяться фізичними особами для власного споживання 

Законопроект “Про побічні продукти тваринного 

походження, що не призначені для споживання 

людиною” 

  Врегулювання сфери поводження з тваринними 

відходами 

  Гармонізація законодавства з Регламентом 1069/2009 та 

Регламентом  142/2011 ЄС 

Безпечність продуктів: інше регулювання 
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ГМО 

Імплементація законодавчих положень та/або норм 

ЄС:  

 Окремі Директиви та Регламенти мають бути 

включені до Всеохоплюючої стратегії гармонізації 

законодавства України (Регламент 1829/2003, 

Регламент Комісії 641/2004, Регламент 1830/2003)  

 Щодо деяких Директив та Регламентів Угода та 

додатки до неї прямо передбачають обсяги 

гармонізації та її строки (Директива 2001/18/EC, 

Директива 2009/41/EC, Регламент 1946/2003) 

http://whichlawyer.practicallaw.com/
http://whichlawyer.practicallaw.com/


9 

ГМО 

  Регламент 1829/2003 

ГМО для використання у харчових продуктах або кормах; 

харчові продукти, що містять або складаються з ГМО; харчові 

продукти або корми, вироблені з ГМО, або харчові продукти, 

що містять інгредієнти, вироблені з ГМО; процедури отримання 

дозволу та повідомлення; маркування 

 Регламент Комісії 641/2004 

подача заявок на отримання дозволів та повідомлення про 

існуючі продукти; підготовка та подання повідомлень та 

застосування тимчасових заходів при ненавмисній або технічно 

неминучій присутності генетично модифікованого матеріалу  

  Регламент 1830/2003 

простежуваність і маркування ГМО та простежуваність 

харчових продуктів та кормів, вироблених з ГМО 
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ГМО 

Регламент 1946/2003 

  Регулює подачу окремої інформації до Механізму 

посередництва з біобезпеки, створеного згідно зі Статтею 

20 Картахенського протоколу про біологічну безпеку до 

Конвенції про біологічне різноманіття 

  Регулює державні рішення про імпорт ГМО, 

призначених для прямого використання в якості продуктів 

харчування чи кормів, або для обробки 

  Транскордонне переміщення ГМО для прямого 

використання у якості харчових продуктів або кормів чи 

для обробки, заборонене, крім особливих випадків 

  Експортери повинні забезпечити щоб відповідна 

інформація була зазначена у документі, що супроводжує 

ГМО та була передана імпортеру – одержувачу ГМО 
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Вимоги щодо окремих харчових продуктів 

Україна зобов'язана імплементувати норми 

законодавства ЄС, якими регулюється продаж 

деяких харчових продуктів, наприклад: 

  Оливкова олія 

Регламент Комісії (EC) No. 1019/2002, Регламент Комісії 

(EC) No. 1345/2005 

   Продукти з какао та шоколаду 

Директива 2000/36/EC  

  Фруктові соки та деякі схожі продукти  

Директива Ради 2001/112/EC, тощо. 
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Вимоги щодо технічних регламентів 

  Загальні принципи та підходи Угоди ТБТ СОТ  

застосовуються як до промислових так і до 

сільськогосподарських товарів 

 

  Відсутні посилання на конкретні Директиви чи 

Регламенти ЄС щодо маркування, які має 

імплементувати Україна 

 

  Де факто лише регулювання промислових 

товарів належить до сфери українських обов'язків 

щодо технічних регламентів (включаючи наближення 

українського законодавства до acquis ЄС)  
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Стандартизація: УВТ 

  Загальні принципи та підходи Угоди ТБТ 

застосовуються як до промислових та і до 

сільськогосподарських товарів 

  Де факто лише регулювання промислових 

товарів належить до сфери українських обов'язків 

щодо стандартизації (включаючи наближення 

українського законодавства до acquis ЄС)  

  Існує зобов'язання імплементувати окремі 

стандарти ЄС та відмінити деякі українські 

стандарти, зокрема, українські державні стандарти, що 

суперечать стандартам ЄС, в тому числі міжнародні 

стандарти (GOST/ГОСТ), запроваджені до 1992 року 

http://whichlawyer.practicallaw.com/
http://whichlawyer.practicallaw.com/


14 

Закон України “Про стандартизацію”   

Прийнятий 5 червня 2014 року, набуде чинності 3 січня 

2015 року 

  Створення єдиного органу стандартизації із 

залученням громадських експертів (не є органом влади) 

із повноваженнями щодо розгляду та затвердження 

національних стандартів 

  Два рівня стандартизації: національні стандарти та 

стандарти підприємств 

  Добровільна стандартизація (крім випадків, коли 

обов'язкове застосування стандартів передбачено 

нормативними актами) 

 

Стандартизація: новий закон 
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Сертифікація 

 Імплементація принципів та вимог щодо мови 

сертифікатів, як передбачено Додатком XII до Угоди 

(строки відсутні)  

 

 Зобов'язання узгодити спільні моделі сертифікатів, 

у разі необхідності, у рамках наближення 

законодавства (строки будуть узгоджені окремо) 

 

 Сторони можуть домовитись про процедуру 

електронної сертифікації, детальні правила якої 

мають бути схвалені Підкомітетом СФЗ (строки 

відсутні) 
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Сертифікація певної продукції 

Поступове наближення Україною свого 

законодавства до законодавства ЄС щодо 

сертифікації хмелю: 

 

 Регламент Комісії (EEC) No. 890/78 що визначає 

деталізовані правила сертифікації хмелю  

 

 Регламент Комісії(EC) No. 1850/2006 що встановлює 

детальні правила сертифікації хмелю та 

хмелепродуктів  
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Молочні продукти 

  Україна має “підтримувати” поступове 

наближення законодавства до відповідних Директив 

та Регламентів ЄС, що стосуються молока та молочної 

продукції 

  

 Строки відсутні 

 

  Директива 2001/114/EC 

•  Визначення “частково сухого молока”, 

“повністю сухого молока” 

•  Вимоги до маркування 

•  Заборона приймати національні нормативні 

акти не передбачені Директивою 2001/114/EC 
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Молочні продукти 

  Регламент Ради 2991/94 щодо захисту позначень, 

що використовуються при продажу молока та молочних 

продуктів 

• Регулювання вмісту жиру у молоці, рослинних та 

тваринних продуктах 

• Опис товару, використання термінів “знижений 

вміст жиру”, “низький вміст жиру” тощо. 

•  Особливі вимоги до маркування 

  Регламент 445/2007 – детальні правила 

застосування Регламенту Ради 2991/94: 

• Стандарти щодо жирів-спредів (правила 

маркування, процедура перевірки) 

• Регулювання назви продукту 
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Молочні продукти 

Регламент Комісії 273/2008 встановлює детальні 

правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 

1255/1999 відносно методів аналізу та оцінки якості 

молока та молочних продуктів  

  Перелік методів аналізу 

  Відповідність правовим нормам щодо складу 

продукту 

  Окремий органолептичний аналіз молока і молочних 

продуктів та масла 

  Конкретні методи визначення вмісту різних 

компонентів молочних продуктів 

  Окремий порядок оскарження результатів аналізу 
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Інші положення 

Акцизна політика: пиво 

  Визначення “пива” за Директивою ЄС; акцизний збір 

стосовно кількості гектолітрів за шкалою Плато або 

кількості гектолітрів вмісту спирту за об'ємом кінцевого 

продукту; звільнення від акцизу виробництва для 

власного споживання. 

Акцизна політика: вино 

 Визначення неігристого та ігристого вина; акциз 

стосовно кількості гектолітрів кінцевого продукту; 

знижені ставки акцизу якщо вміст спирту < 8,5%; 

звільнення від акцизу виробництва для власного 

споживання. 
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Інші положення 

Порядок поводження з відходами 

  Поділ відходів за ієрархією; окреме регулювання 

(скорочення обсягів) біовідходів; принцип “забруднювач 

платить”, планування попередження утворення 

відходів; дозволи на видалення та переробку відходів, 

скорочення захоронень міських біовідходів; нове 

регулювання захоронення відходів; галузеве 

законодавство щодо відходів від упаковки. 
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