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з тероризмом

РОЗДІЛ ІІІ. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА,
БЕЗПЕКА, ПРАВА ЛЮДИНИ
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192• Захист

195
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Конкуренція
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221• Газ
228• Енергоефективність
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і нафтопродукти
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джерела енергії (ВДЕ)

інфраструктура

цін на природний газ та електроенергію

енергетика
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260• Енергетичний

зобов’язання:
регулятор
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доброчесності та прозорості на гуртовому
ринку електроенергії та газу
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вугільного сектору

Оподаткування
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добросовісної конкуренції
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Статистика
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Охорона навколишнього природного середовища
287• Управління

довкіллям та інтеграція екологічної політики
у інші галузеві політики

289• Якість

атмосферного повітря

292• Управління

відходами та ресурсами

294• Якість

води та управління водними ресурсами,
включаючи морське середовище

298• Промислове
300• Охорона
302• Зміна

природи

клімату та захист озонового шару

303• Генетично

304

забруднення та техногенні загрози

модифіковані організми

Транспорт
305• Загальні

положення всіх видів транспорту

308• Автомобільний
316• Залізничний
323• Повітряний

транспорт

транспорт

(авіаційний) транспорт
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324• Морський

транспорт

333• Внутрішньоводний
337• Комбіновані

338

перевезення

Діяльність компаній
339• Заснування

та діяльність компаній

340• Бухгалтерський
343• Корпоративне

345

облік та аудит

управління

Політика з питань аудіовізуальної галузі
347• Транскордонне
348• Аудіовізуальні

351

транспорт

мовлення

медіа-послуги

Сільське господарство та розвиток сільських
територій
353• Політика

якості

357• Генетично

модифіковані зернові

358• Органічне

фермерство

361• Біорозмаїття
362• Стандарти

торгівлі рослинами, насінням рослин,
продуктами, отриманими з рослин, фруктами та
овочами:
362• Вимоги

щодо маркування, пакування, торгівлі та
захисту прав споживача щодо цукру, фруктових
соків, екстрактів кави та цикорію, какао і шоколаду,
фруктових джемів, желе та мармеладу, оливкової
олії

364• Вимоги

у сфері насінництва, матеріалу для
розмноження фруктових рослин, винограду та
декоративних рослин, лісового репродуктивного
матеріалу, насіння злакових культур

367• Вимоги

у сфері правил регулювання на ринку
сільськогосподарської продукції

368• Вимоги
368• Стандарти

щодо кормів відповідно до правил ЄС

торгівлі живими тваринами та продуктами
тваринництва
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373

Захист прав споживачів
374• Безпечність

продукції

378• Маркетинг
380• Договірне

право

381• Недобросовісні
385• Фінансові

умови контракту

послуги

386• Споживче

кредитування

387• Компенсація

(рекомендаційний)

388• Впровадження
389• Співробітництво

391

щодо захисту прав споживачів

Соціальна політика
392• Трудове

законодавство

396• Антидискримінація
400• Здоров’я

і безпека праці

410• Співпраця

включення

412

та гендерна рівність

з питань соціального захисту та соціального

Громадське здоров’я
414• Зміцнення

системи охорони здоров’я України та її
потенціалу

415• Інфекційні
419• Ракові

захворювання

захворювання

420• Тютюн
421• Алкоголь
422• Психічне

здоров’я – наркотична залежність

424• Трансплантація
427• Безпека

тканин та клітин

крові

429• Попередження

травматизму та пропагування безпеки
(рекомендаційний)
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

444
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шахрайством

533

Абревіатури
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МЕТОДОЛОГІЯ
Структура моніторингового звіту
Моніторинговий звіт ГО «УЦЄП» за 2014-2019 роки передбачає огляд та
виставлення числових оцінок прогресу України, досягнутого станом на кінець
2019 року, у виконанні набору зобов’язань (є структурною одиницею оцінки),
які згруповані в окремих секторах відповідно до розділів (Titles) Угоди про
асоціацію по критерію належності до того чи іншого сектору (Сhapters) та чіткої
прив’язки зобов’язання до статей Угоди, додатків до Угоди або до положень
інших міжнародних договорів, вказаних в Угоді.
Кожна секторальна частина звіту побудована на основі наступної структури:
• Графічна ілюстрація прогресу у вигляді шкали 0% до 100%, розподіленої
за різними етапами прогресу (статусами, див. нижче для деталей)
• Опис сектору (та підсекторів, за наявності), опис ключових цілей,
яких необхідно досягти відповідно до вимог секторального acquis ЄС,
а також очікуваного балансу витрат – вигод його імплементації (за
можливості здійснити таку оцінку)
• Огляд ключових зобов’язань у секторі (підсекторі, за наявності) та
експертна(і) оцінка(и) прогресу їх виконання у розрізі наступної
структури:
— Назва і короткий опис суті зобов’язання,
— Оцінка досягнутого рівня транспозиції норм acquis ЄС до
національного законодавства (регуляторне наближення),
— Оцінка досягнутої (практичної) імплементації
транспонованих норм на практиці.
• Ключові висновки та рекомендації щодо найнагальніших кроків для
виконавців в уряді та Парламенті, які будуть сприяти досягненню цілей
транспозиції та імплементації (за можливості здійснити таку оцінку).
Процес підготовки секторальної частини звіту передбачає отримання
відповідних висновків зі сторони незалежних (від уряду) секторальних експертів
та підготовку експертного висновку по вищенаведеній структурі у стислому
вигляді.
Методологія оцінки прогресу України
передбачені Угодою про асоціацію

у

виконанні

зобов’язань,

що

Крім безпосередньо описової частини у даному звіті передбачено виставлення
також і числових оцінок прогресу, у вигляді відсоткового показника виконання,
по шкалі від 0% до 100%.
Одиниця оцінки. Одиницею вимірювання прогресу є зобов’язання, яке визначає
певний набір дій або завдань зі сторони українських органів влади, направлених
на поступове (заплановане) наближення норм національного законодавства та
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забезпечення їх практичного застосування, до вимог одного чи декількох актів
права Європейського Союзу, які визначені у статтях та Додатках Угоди про
асоціацію з ЄС.
Кожне із завдань, в свою чергу, може поділятися на певну кількість суто технічних
кроків або заходів, які, однак, не враховуються при здійсненні оцінки і мають суто
інформативний характер для конкретизації завдань на рівні технічних кроків
(інформації). Кінцевим строком виконання зобов’язання вважається граничний
строк виконання останнього завдання, асоційованого з цим зобов’язанням,
відповідно до строків, визначених у додатках Угоди (також носить виключно
інформативний характер і не впливає на результат оцінки).
Система оцінки. Кожне із завдань асоціюється з одним із двох етапів виконання
зобов’язання (і, відповідно, оцінювання): транспозиції (регуляторного
наближення) або імплементації (практичного впровадження змін на рівні закону)1.
Відповідно, кожне завдання може стосуватися або законодавчої роботи, або ж
впровадження законодавчих змін у життя.
Регуляторне наближення (legal approximation) законодавства являє собою
процес включення до національного права норм та положень актів права
Європейського Союзу, а також скасування або виправлення положень
національного права, які суперечать європейському законодавству. Для
транспозиції кожного акту ЄС до національного законодавства України ми
вирізняємо зміни на різних рівнях законодавства:
1. прийняття рамкового законодавства у вигляді Законів України,
2. затвердження уточнюючих підзаконних актів (Постанова Кабінету
Міністрів України, Розпорядження Кабінету Міністрів України, Указ
Президента України та інше), а також
3. імплементаційних нормативно-правових актів (НПА), таких як
плани дій, дорожні карти і т.д., які формалізують подальші кроки з їх
практичного впровадження.
Моніторинг дозволяє вирізняти як: (і) проекти НПА, так і (іі) НПА, що набули
чинності, з метою відстеження і порівняння змін до національного законодавства,
пов’язаних з виконанням зобов’язань Угоди про асоціацію.
Етап імплементації (implementation) дозволяє оцінити практичне застосування
органами влади законодавства, що було перенесено (transposed) до
національного, забезпечення інфраструктури (інституційного, кадрового та
фінансового забезпечення) та інших необхідних умов для того, щоб компетентні
органи могли виконувати свої функції та приймати рішення відповідно до
законодавства, наближеного до вимог актів права ЄС. Також цей етап включає
всі заходи компетентних органів влади щодо моніторингу, контролю, заохочення,
санкціонування, коригування політики з метою дотримання виконання
перенесених до національного законодавства норм актів права ЄС.
Прогрес на етапах імплементації оцінюється за такими критеріями (у разі
можливості їх застосування):
1) Ці два терміни застосовані виключно для ситуації з Україною, у розумінні транспозиції саме як наближення законодавства
для країни, що не є членом ЄС, та імплементації у вузькому її розумінні як практичного впровадження законодавчих змін
(оскільки часто використовується термін «імплементація зобов’язання / певного нормативно-правового акту ЄС», що значить
«виконання зобов’язання» у широкому сенсі цього слова).
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1. Визначення органу(-ів)
імплементацію;

державної

влади,

відповідальних

за

2. Наявність плану імплементації;
3. Діючий механізм моніторингу виконання вимог законодавства;
4. Створення технічних стандартів та систем забезпечення якості для
перевірки даних;
5. Створення ефективних систем контролю за виконанням вимог
законодавства;
6. Створення системи надання публічної інформації та ін.
Сам же прогрес на рівні завдання оцінюється шляхом присвоєння завданню
спеціального статусу, які є наступними для різних етапів оцінки, як показано у
таблиці нижче:

Колір
статусу

Наближення законодавства
Назва статусу

Опис статусу

Імплементація
Назва статусу

Опис статусу

сірий

Перенесення
не розпочато

Жодне з положень
акту ЄС (чи дуже
невелика їх кількість)
не було перенесено
до українського
законодавства

Імплементацію
не розпочато

Імплементація
положень
європейського
законодавства
не
розпочиналась

блакитний

Рання стадія
перенесення

(А) У національному
законодавстві наявні
певні норми, які
відповідають вимогам
акту ЄС, проте
це не забезпечує
комплексного
перенесення
положень акту ЄС
до національного
законодавства

Рання стадія
імплементації

Створені
необхідне
юридичне
підзаконне
підґрунтя для
виконання
вимог
європейського
законодавства,
але відсутня
належна
інфраструктура
(інституційне,
кадрове та
фінансове
забезпечення)

(Б) У переважній
більшості випадків
перенесення норм
та положень актів
ЄС до національного
законодавства
існує лише у вигляді
пропозицій / проектів
нормативно-правових
актів різних рівнів
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жовтий

Просунуте
перенесення

(А) Положення
акту ЄС закріплені
в рамковому(-их)
Законі(-ах) України,
проте необхідно
вносити доповнення
на рівні підзаконних
актів

Імплементовано

Створені
необхідні
умови та
інфраструктура
для виконання
вимог
європейського
законодавства,
проте відсутнє
ефективне
забезпечення
їх виконання
(enforcement)

(Б) На момент
оцінки в ЄС
відбулося оновлення
відповідного
секторального
acquis і національне
законодавство
потребує додаткових
кроків для досягнення
досконального
перенесення
зелений

Досконале
перенесення

Всі (чи майже всі)
положення акту
ЄС перенесені
до національного
законодавства

Досконала
імплементація
(виконання
забезпечується)

Всі (чи майже
всі) положення
акту ЄС
виконуються
відповідним
органом(ми)
державної
влади

червоний

Критична
невідповідність

Певні положення
українського
законодавства
суттєво викривлюють
або суперечать
положенням певного
акту(ів) ЄС

Критична
невідповідність

Певні інституції
/ практики
управління не
відповідають
вимогам
європейського
законодавства
і практикам
управління
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Оцінки прогресу у виконанні Угоди про асоціацію здійснюються на рівні завдання,
для чого сумується кількість завдань, яким присвоєний будь-який інший статус
крім «… не розпочато» та «Критична невідповідність» та ділиться на загальну
кількість завдань у певному зобов’язанні, підсекторі, секторі чи в рамках всієї
Угоди про асоціацію; отриманий результат множиться на 100. Відповідно, кожне
завдання має однакову вагу при розрахунку результуючого показника прогресу
(на кожному рівні агрегації) і сектори, які мають більшу кількість завдань – мають
більший вплив на показник прогресу, що відображає більшу роль «комплексних»
або «великих» секторів в Угоді про асоціацію, таких як захист довкілля, сектор
послуг, енергетика, транспорт і т.д., тобто там, де необхідні більші зусилля для
імплементації дотичних до них зобов’язань.
З метою врахування досягнутих проміжних результатів у виконанні Угоди
про асоціацію та врахування зусиль відповідних виконавців, ми розділяємо
агреговану оцінку прогресу (в рамках всієї Угоди про асоціацію) на два типи:
• Загальний прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою
про асоціацію, до оцінки якого входять статуси завдань «Ранній»,
«Просунутий» та «Досконалий» (по наближенню законодавства та
імплементації);
• Остаточний (або «досконалий») прогрес у виконанні зобов’язань,
передбачених Угодою про асоціацію (або відсоток виконання Угоди
про асоціацію) до бази оцінки якого входять лише завдання, які
отримали статус «Досконалий» (по наближенню законодавства та/або
імплементації), або такі, виконання яких є завершеним і підтвердженим
незалежною експертною оцінкою.

Примітка: оцінка підсектору Угоди про асоціацію у секторі «Санітарні та
фітосанітарні заходи», а саме, – «Регіоналізація / Зонування, території, вільні від
шкідників, та захищених зон», – не була проведена внаслідок браку відповідної
експертизи.
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РЕЗЮМЕ
Метою звіту є висвітлення прогресу України у виконанні зобов’язань, визначених
у розділах ІІ, ІІІ, IV, V та VI Угоди про асоціацію, який відбувся впродовж п’ятирічного
періоду, з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2019 року.
Моніторинговий звіт за 2014 – 2019 роки охопив 24 повноцінні сектори, які містять
592 зобов’язання, які передбачають наближення національного законодавства
до положень acquis ЄС у таких сферах та підсекторах, як:
І. Політичний діалог, національна безпека та оборона
ІІ. Юстиція, свобода, безпека, права людини
ІІІ. Торгівля:
• Технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ)
• Санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ)
• Митні питання та сприяння торгівлі
• Заснування підприємницької
електронна торгівля

діяльності,

торгівля

• Публічні закупівлі
• Інтелектуальна власність
• Конкуренція
ІV. Економічне та галузеве співробітництво:
• Енергетика
• Оподаткування
• Статистика
• Охорона навколишнього природного середовища
• Транспорт
• Діяльність компаній
• Політика з питань аудіовізуальної галузі
• Сільське господарство та розвиток сільських територій
• Захист прав споживачів
• Соціальна політика
• Громадське здоров’я
• Освіта, навчання та молодь
V. Фінансове співробітництво та боротьба із шахрайством
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послугами

та

Протягом 1 листопада 2014 року – 31 грудня 2019 року загальний прогрес
виконання зобов’язань, що припадають на цей період, становить 41,6%. Дана
цифра включає не лише сектори, в яких повністю виконані всі завдання, а й
проміжні результати. В рамках цієї цифри 12,4 % - виконано досконало (все
законодавство, прийняте та/або імплементоване, і відповідає вимогам ЄС),
10,4% - просунуте виконання (законодавча робота проведена, проте не прийняті
та/або імплементовані усі необхідні підзаконні акти), 18,9% - раннє виконання
(нормативні акти та/або імплементація знаходиться на початковій стадії
розробки/виконання).
Аналіз секторів Угоди про асоціацію в рамках оцінки «досконало» дозволив
визначити 4 групи секторів: (1) «лідери», (2) «середня швидкість виконання», (3)
«ті, що відстають», (4) «відсутній прогрес». До лідерів ми віднесли такі сектори:
технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ), державні закупівлі, діяльність компаній,
національна безпека і оборона, зовнішня та безпекова політика, енергетика,
захист прав споживачів та оподаткування.
У секторі «Технічні бар’єри» у торгівлі повністю адаптовано і запроваджено
українське базове (горизонтальне) законодавство і майже все українське
секторальне (вертикальне) законодавство відповідно до вимог Угоди про
асоціацію та Додатку ІІІ. Понад 90% застарілих стандартів СРСР замінено на
сучасні міжнародні стандарти, рівень гармонізації національних стандартів
за 5 останніх років підвищився удвічі і склав 65%. Українську інфраструктуру
якості приведено у відповідність до норм СОТ і ЄС, створено і забезпечено
функціонування національного органу стандартизації, національного органу
акредитації, акредитовано і призначено органи оцінки відповідності і органи
державного ринкового нагляду за вимогами технічних регламентів, відмінено
обов’язкову сертифікацію продукції.
У секторі «Державні закупівлі» Україні вдалося досягти значного прогресу
щодо виконання практично всіх зобов’язань щодо адаптації системи публічних
закупівель до вимог ЄС. Здебільшого це обумовлено тим, що виконання
більшості заходів було розпочато раніше, відповідно до Стратегії розвитку
системи публічних закупівель («дорожньої карти»), а також завдяки ефективним
реформам у цій сфері, що проводяться з 2014 року. Найбільш вдалим кроком можна
вважати реформи, запроваджені Законом України «Про публічні закупівлі» у 2016
році, що пов’язані насамперед зі створенням електронної системи закупівель та
суттєвим наближенням термінології і процедур закупівель до вимог відповідних
Директив ЄС із державних закупівель.
У секторі діяльність компаній Україна виконала левову частку зобов’язань, які
вміщені в Додатках XXXIV- XXXVI УА. Найбільш успішним є підсектор «Корпоративне
управління», де було виконано на досконалому рівні усі транспозиційні
рекомендаційні завдання. Водночас все більше компаній впроваджують ці
міжнародні стандарти добровільно за підтримки як НКЦПФР, так і міжнародної
допомоги, з метою покращення свого іміджу на іноземних ринках та розширення
можливостей для залучення інвестицій.
У секторі «Зовнішня та безпекова політика» спостерігається значний прогрес
у конвергенції між Україною та ЄС та виконання зобов’язань в рамках УА
за традиційно динамічним політико-дипломатичним напрямом. При цьому
спостерігається короткочасний негативний вплив на рівень довіри між Україною
та ЄС через ініціативи Офісу Президента України щодо створення механізму
Консультативної Ради в Мінському процесі. Певний сповільнюючий ефект на
поглиблення співпраці створює також обережність ЄС щодо більш активної
політики у східноєвропейському напрямку.
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У секторі «Енергетика» було здійснено глибокі структурні реформи на ринках
природного газу та електроенергії з точки зору наближення їх регулювання до
вимог Третього Енергетичного пакету ЄС, однак їх остаточній імплементації
перешкоджають політичні інтервенції в механізм функціонування цих ринків
з метою збереження штучно занижених цін на енергію для населення. Також
було досягнуто майже повної гармонізації законодавства з нормами ЄС у
секторі енергоефективності за винятком затвердження рамкового для галузі
закону «Про енергетичну ефективність», впроваджено систему енергетичного
маркування побутових приладів та екодизайну, розпочалось створення і
впровадження систем покращення енергоефективності у будівлях. Також
було досягнуто помітного прогресу у видобувній галузі, про що свідчить низка
успішно проведених електронних торгів із продажу спеціальних дозволів на
користування нафтогазоносними надрами та шість нових електронних сервісів,
спрямованих на забезпечення прозорості видобувної діяльності, а також
наближення законодавства до профільного acquis ЄС та його впровадження у
сфері ядерної енергетики.
У секторі «Захист прав споживачів» виконано близько половини зобов’язань.
Варто зазначити, що низка норм українського законодавства щодо захисту прав
споживачів частково враховувала положення відповідних правових актів ЄС
ще до підписання УА. Проте, у багатьох випадках така часткова відповідність
сприймалася державними органами як повна, і не була врахована при здійсненні
діяльності з імплементації УА, зокрема, при підготовці змін до ЗУ «Про захист
прав споживачів» та інших актів із захисту прав споживачів.
В секторі «Оподаткування» спостерігається помірний прогрес. В цілому
структура національного акцизного податку відповідає вимогам європейського законодавства, особливо в частині оподаткування тютюнових виробів,
алкоголю та алкогольних напоїв, продуктів енергії та електроенергії. Структура
національного податку на додану вартість загалом відповідає вимогам
європейського законодавства. Однак, існує його критична невідповідність в
частині встановлення особливостей дуальності регульованого ринку золотих
зливків та оподаткування інвестиційного золота. Попри значні здобутки України
у галузі реформування фіскальної сфери та її адаптації під вимоги законодавства
ЄС, вдосконалення діяльності податкових органів, як частина комплексної
реформи контролюючих органів в Україні, є найбільш важкою та тривалою
модернізацією в країні.
Частковий прогрес спостерігається у секторах: соціальна політика, санітарні
та фітосанітарні заходи, охорона навколишнього природного середовища,
верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод,
конкуренція, громадське здоров’я, фінансове співробітництво та боротьба із
шахрайством, діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ, заснування
підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля.
У секторі «Соціальна політика», станом на завершення 2019 року Україна мала
імплементувати усі тринадцять директив підсекторів «Трудове законодавство»
й «Антидискримінація та гендерна рівність», а також п’ять директив підсектору
«Здоров’я і безпека праці» (для решти директив цього підсектору строки
наближення ще тривають). Зобов’язання виконані частково. Позитивним фактом
є дострокове виконання зобов’язань по окремим директивам з безпеки праці
та здоров’я (забезпечення індивідуальними засобами захисту, безпеки праці
на будівельних майданчиках, при роботі з екранними пристроями). Також
урядом були заплановані та виконані завдання і заходи, які не спрямовані на
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наближення законодавства до директив Додатку XL, але сприяють досягненню
цілей співпраці України-ЄС у рамках Глави 21 Розділу V (зокрема доступу до
соціальних послуг).
У секторі «Санітарні та фітосанітарні заходи», в рамках розпорядження КМУ
№228-р «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV
(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони» були розроблені майже усі нормативно-правові
акти, що зазначені у згаданому вище документі. Проте, варто взяти до уваги,
що розроблені проекти нормативно-правових актів знаходяться на розгляді
у Державній регуляторній службі (далі - ДРС). У сфері фітосанітарних заходів
(рослини, рослинна продукція та інші об’єкти регулювання) близько половини
нормативно-правових актів не було розроблено. Така сама ситуація у сфері, що
стосується хімічних речовин та ГМО. Це відповідальність Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України і Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України.
У секторі «Охорона навколишнього природного середовища» спостерігається
помірний прогрес. Ефективність практичної імплементації Угоди в екологічній
сфері залежить від успішності відповідних секторальних реформ, що по
суті означає докорінну перебудову системи національного регулювання
у таких секторах. Наразі найбільший прогрес у практичній імплементації
спостерігається з таких питань, які не вимагали змін цілого сектору, наприклад,
ОВД, СЕО, доступ до екологічної інформації. Також, спостерігається несистемний
підхід до впровадження директив та регламентів у різних секторах охорони
довкілля та зміни клімату: щодо одних ставляться жорсткі вимоги та критерії,
використовується так зване «позолочування» законодавства (від якого останнім
часом відмовляються держави-члени ЄС), інші законодавчі ініціативи часто
позбавлені необхідних європейських підходів. При імплементації директив та
регламентів майже не використовується багатоваріантність, директиви часто
просто переписуються в національне законодавство в Україні.
У секторі «Юстиція, свобода, безпека, права людини» суттєву частину
зобов’язань перенесено до українського законодавства. Досягнуто прогресу
за багатьма напрямками, причому певну частину зобов’язань розділу було
імплементовано у рамках Плану дій з візової лібералізації, впровадження
якого почалося ще до підписання Угоди про асоціацію. Зокрема, впроваджено
багато прогресивних норм у сфері захисту прав людини, протидії дискримінації
та верховенства права. Успішною є імплементація за напрямками управління
міграцією та кордонами. Наприклад, запрацювала система виробництва
біометричних документів. Попри це, потрібна подальша серйозна робота у сфері
захисту прав людини, захисту персональних даних, співпраці у сфері протидії
злочинності та корупції.
У секторі «Конкуренція» досягнуто помірного прогресу. Прийнято базове
законодавство. На даному етапі залишаються не вирішеними деякі питання як на
рівні законодавства так і на рівні практичної імплементації. В частині підсектора
«Антиконкурентні дії та злиття» на рівні національного законодавства є досі
не виконані завдання такі як не встановлено критерії групового виключення
вертикальних угод про купівлю або продаж товарів чи послуг; не включено
вертикальні угоди, що містять допоміжні положення про передачу чи використання
прав інтелектуальної власності та ін. На рівні практичної реалізації: залишається
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поза увагою АМКУ забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами права
інтелектуальної власності положень законодавства про захист економічної
конкуренції, в тому числі при наданні дозволу на концентрації. В частині
підсектора «Державна допомога» чинне законодавство у сфері державної
допомоги не в повній мірі імплементує acquis ЄС. На рівні практичної реалізації
спостерігається ситуація, коли дія Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання», а отже і повноваження АМКУ щодо здійснення
моніторингу та контролю державної допомоги на рішення Президента, Верховної
Ради України та КМУ не розповсюджується, хоча такий моніторинг є однією із
вимог європейського законодавства.
У секторі «Громадське здоров’я», після підписання УА, Україна почала
впроваджувати масштабні реформи у сфері охорони здоров’я та громадського
здоров’я. Ці сфери були практично незмінні від часів розпаду Радянського Союзу
та не відповідали сучасним вимогам українського суспільства і стандартам
функціонування цих сфер у ЄС. Проте ці реформи є комплексними, складними
і такими, які потребують високої інституційної спроможності. Тому, незважаючи
на реалізацію багатьох завдань і заходів, в цілому жодне із зобов’язань у секторі
громадського здоров’я, викладене в Главі 22 Угоди про асоціацію, не виконане
повністю і майже всі зобов’язання перебувають на ранній стадії виконання.
Єдиним винятком є реформа фінансування медичної допомоги, яка стала
пріоритетом для Уряду, і наразі перебуває на досконалій стадії імплементації.
У секторі «Фінансове співробітництво та боротьба із шахрайством» Україна
демонструє прогрес, оскільки налагоджено відповідне співробітництво та
координацію з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF). Водночас
потребують узгодження порядки взаємодії інституцій, залучених до системи
міжвідомчої координації з питань протидії порушенням, які впливають на
фінансові інтереси України та ЄС.
У секторі «Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ», спостерігається
помірний прогрес. За час реалізації реформи місцевого самоврядування і
децентралізації досягнутий прогрес у створенні адміністративно-територіальних
умов для реформування місцевого самоврядування та децентралізації
повноважень і фінансів, досягнуто єдності між владою та суспільством щодо
правильності та необхідності цієї реформи. Наразі планується, що ця реформа
має бути завершена до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
За чотири роки впровадження реформи державного управління в частині
інституційного реформування системи органів виконавчої влади досягнуто
лише співзвучне з європейськими партнерами розуміння її цілей та методології
здійснення, апробовано пілотні варіанти, які показали різні результати, залежно
від суб’єктивного фактора (ставлення до реформи відповідного міністра). Значно
більшого прогресу станом на середину 2019 року досягнуто в сфері реформування
державної служби (тотальний конкурсний відбір, відпрацьована методологія
проведення конкурсів), проте це було значною мірою знівельовано змінами, що
були ініційовані Верховною Радою 9-ого скликання та урядом Гончарука. Також,
Україна виконала частину Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною (постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) зокрема, була проведена
кодифікація виборчого законодавства, були змінені норми Конституції України
щодо імунітету судді, були виконані зобов’язання щодо державного фінансування
політичних партій.
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В секторі «Поштові та кур’єрські послуги» більшість нормативних актів досі
не розроблено. Ми обережно позитивно оцінюємо той незначний прогрес
адаптації національного законодавства до вимог актів ЄС у даній сфері у
вигляді розроблення нової редакції профільного законопроекту, який за
умови його доопрацювання на предмет врахування усіх важливих положень
Поштової Директиви ЄС та Угоди про асоціацію, хоч і не забезпечить одразу
й повною мірою виконання Україною взятих на себе зобов’язань та все ж
створить передумови і законодавче підґрунтя для вжиття наступних кроків,
як передбачено консолідованим Планом заходів (постанова КМУ № 1106) та
Стратегією (розпорядження КМУ № 104-р).
У секторі «Електронні комунікації та електронна торгівля», Україна фактично
готова здійснити квантовий стрибок. Інтеграція України до Єдиного цифрового
ринку Європи визнана одним з пріоритетів інтеграції України до ЄС та діяльності
в рамках програми Східного Партнерства. Ця мета є надзвичайно амбітною,
проте цілком реалістичною. Суттєвий прогрес в сфері електронної торгівлі
дозволяє сподіватись на успіх окремих пілотних проектів, які чітко визначать
найбільш сильні та слабкі сторони українського законодавства правозастосовної
практики, а також практичні механізми їхньої реалізації. Безпрецедентна
практика одночасної розробки та ухвалення Кодексу електронних комунікацій
Україною та країнами ЄС створює засади для квантового стрибка України до
Єдиного цифрового ринку Європи. Щоправда, виконання цього стрибка без
незалежного та ефективного регулятора неможливе, а його законодавчі засади
поки що відсутні.
В секторі «Фінансові послуги» спостерігається помірний прогрес за проаналізований період. Більшість нормативних актів досі не розроблено. Винятком
є Банківська сфера де спостерігається помітний прогрес лише в частині
удосконалення банківського регулювання та нагляду, процедури виведення
банків з ринку, а саме запровадження вимог щодо планів відновлення;
запровадження форми статистичної звітності щодо концентрації ризиків
для банківських груп; статистичної звітності для банківських груп щодо
внутрішньогрупових операцій; удосконалення порядку подання фінансової
звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному
форматі.
Також, незначний прогрес спостерігається в підсекторі «Цінні папери в частині
ринків фінансових інструментів, публікації проспектів під час пропонування
цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі та гармонізації
вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято
для здійснення торгівлі на регульованому ринку.
В секторі «Транспортні послуги» підсекторі «Морський транспорт», більшість актів
досі не прийнято. У рамках адаптації законодавства України до законодавства
ЄС було розроблено нову редакцію Закону України «Про внутрішній водний
транспорт України», який дотично пов’язаний із морськими послугами. З 2017р.
функціонує Державна служба морського та річкового транспорту України
(Морська адміністрація). З набранням чинності у 2013 році Законом України «Про
морські порти України» розпочалося реформування галузі. Однак наразі закон
потребує внесення змін до нього. Україна приєдналася до деяких міжнародних
конвенцій, зокрема до Протоколу 1988 року до Міжнародної конвенції про
вантажну марку 1966 року з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та
2014 років до нього. Утверджено формувати інформаційну систему моніторингу
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надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної
системи на Чорному та Азовському морях у зоні відповідальності України.
Потребують вирішення питання приєднання до ряду міжнародних конвенцій,
виконання забезпечення безпеки мореплавства та виконання організаційноправових заходів щодо інституційного забезпечення безпеки.
Найскладніша ситуація щодо виконання УА існує у секторах
сільське
господарство та розвиток сільських територій, митні питання та сприяння
торгівлі, інтелектуальна власність, освіта, навчання та молодь, транспорт,
статистика, політика з питань аудіовізуальної галузі.
Це не значить, що абсолютно в усіх цих секторах не було здійснено жодного
кроку, це лише означає, що виконання УА в цих секторах в більшості випадків
знаходиться на ранній стадії.
Більш детальні висновки та рекомендації за результатами аналізу виконання
Угоди про асоціацію викладені в другій частині цього звіту.
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ЧАСТИНА 1

ОЦІНКА ПРОГРЕСУ У
ВИКОНАННІ УКРАЇНОЮ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ УГОДОЮ
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС
ВПРОДОВЖ 2014 – 2019
РОКІВ
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РОЗДІЛ ІІ.

ПОЛІТИЧНИЙ ДІА ЛОГ,
НАЦІОНА ЛЬНА
БЕЗПЕКА ТА
ОБОРОНА
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ДІА ЛОГ І
СПІВРОБІТНИЦТВО
З ПИТАНЬ
ВНУ ТРІШНІХ
РЕФОРМ

ДІА ЛОГ І СПІВРОБІТНИЦТВО З
ПИТАНЬ ВНУ ТРІШНІХ РЕФОРМ
Експерти: Ігор Коліушко / Юлія Кириченко

Прогрес виконання для сектору:
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ДЕЦЕНТРА ЛІЗАЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
На момент підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
вже була розпочата реформа місцевого самоврядування та територіальної
організації влади з метою децентралізації публічних повноважень та фінансів
на основі принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та з
урахуванням рекомендацій Європейського конгресу місцевих та регіональних
влад. Другим завданням у цій сфері було реформування організації та діяльності
Кабінету Міністрів та всієї системи центральних органів виконавчої влади
відповідно до рекомендацій SIGMA, без чого, на думку європейських експертів,
виконати зобов’язання, взяті за Угодою про асоціацію, Україна не зможе.
Виконання даних завдань дійсно є необхідною умовою ефективного
функціонування всієї системи публічної влади в Україні. Проте для реалізації
цієї реформи необхідно затратити немалі фінансові, людські та часові ресурси.
Без відповідних вкладень реформа ризикує бути незавершеною та не дати того
позитивного результату, який від неї очікується.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 1 / Проведення реформи місцевого самоврядування і
територіальної організації влади (децентралізації)
• Стаття 6 Угоди про асоціацію
• Європейська хартія місцевого самоврядування
• Документи Європейського Конгресу місцевих та регіональних влад
Зобов’язання передбачає виконання ряду завдань, які визначені в Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
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була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014
№ 333-р., зокрема наступних:
1. Змінити положення Конституції України щодо адміністративнотериторіального устрою, організації місцевого самоврядування та
місцевих державних адміністрацій;
2. Розвинути механізми прямого народовладдя та діяльність органів
самоорганізації населення;
3. Створити правові передумови для об’єднання територіальних громад
та співробітництва між ними;
4. Законодавчо врегулювати адміністративно-територіальний устрій
України та порядок його змін;
5. Укрупнити адміністративно-територіальні одиниці базового рівня
місцевого самоврядування з метою спроможності їх виконувати
децентралізовані повноваження на всій території, а не тільки у
великих містах;
6. Реформувати
субрегіональний
рівень
адміністративнотериторіального устрою України з метою оптимізації територіальної
організації виконавчої влади;
7. Реалізувати децентралізацію повноважень і фінансів, сформувати
нову законодавчу базу для функціонування органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій
територіальній основі.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню рухається досить успішно, в
цілому маючи «просунутий» рівень прогресу, хоча одне з перших завдань даної
реформи – внесення змін до Конституції України – досі не виконане.
На першому етапі необхідно було створити умови для добровільного (тільки
так дозволено Конституцією) об’єднання дрібних громад в крупніші об’єднані
територіальні громади (ОТГ), з метою досягнення спроможності всіх громад
виконувати децентралізовані повноваження. Щоб цей процес не був надто
хаотичним і не залишив окремі території без можливості створення спроможних
громад, передбачалося, що об’єднання відбувається добровільно, але на основі
перспективних планів, затверджених Урядом. Цього вдалося досягнути вдалим
Законом «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №
157-VIII та фінансовими стимулами. Найскладнішим моментом реформи виявилося
формування коректних перспективних планів об’єднання громад. Спочатку не
вистачало знань і розуміння логіки реформи, а в 2017-18 роках у цей процес почали
активно втручатися місцеві бізнес-еліти, як правило досить деструктивно.
Тому на завершальному етапі в 2019 році виникла проблема забезпечення
100% спроможності всіх ОТГ виконувати повноваження, які передбачається
децентралізувати. Для цього були уточнені критерії спроможності ОТГ і
наприкінці 2019 – у першій половині 2020 років знову корегуються перспективні
плани.
Паралельно із процесом формування спроможних громад готувалися
законопроекти «Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про
місцеве самоврядування» (нова редакція), «Про місцеві державні адміністрації»
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(нова редакція), законопроекти про внесення змін до багатьох законів щодо
децентралізації повноважень. Дані законопроекти на сьогодні узгоджуються
вже на політичному рівні і готуються до внесення Урядом до Верховної Ради.
Практичне впровадження також знаходиться також на «просунутому» рівні
прогресу. Станом на кінець 2019 року в Україні є 1029 ОТГ, які разом з містами
обласного значення (вони і до реформи були спроможні до функціонування
в умовах децентралізації) охоплюють 72% населення України. На сьогодні
завершується процес затвердження Урядом остаточних доопрацьованих
перспективних планів об’єднання територіальних громад, які покриватимуть
100% території країни.
Підготовлені робочі варіанти реформування адміністративно-територіального
устрою України на субрегіональному рівні (нові райони), триває процес їх
обговорення та політичного узгодження.
Готується новий законопроект про внесення змін до Конституції України щодо
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
для внесення Президентом до Верховної Ради.
Не чекаючи завершення реформи, цілий ряд повноважень у сфері освіти,
управління земельними ресурсами та надання адміністративних послуг уже
передано до органів місцевого самоврядування міст і ОТГ, а також збільшено
їхню фінансову базу (на жаль, це відбувається поки що не послідовно і залежить
від щорічного Закону про Державний бюджет).
Влада намагається зробити все, щоб до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
завершити цю реформу.

Зобов’язання 2 / Проведення реформи державного управління,
включаючи реформу державної служби
• Рекомендації SIGMA
Фактично дана реформа була нав’язана європейськими партнерами України,
чиї експерти побачили неспроможність пострадянської моделі організації та
діяльності виконавчої влади реалізовувати завдання європейської інтеграції.
Відповідно, вимоги щодо її змісту були сформульовані європейськими експертами
і включали такі завдання:
1. Визначити офіційним документом концептуальний шлях
реформування та розвитку державного управління в Україні;
2. Привести законодавство про державну службу у відповідність
до європейських стандартів, описаних в рекомендаціях SIGMA,
реформувати державну службу на цих засадах;
3. Забезпечити спроможність міністерств до аналізу та формування
державної політики;
4. Оптимізувати та реформувати систему центральних органів
виконавчої влади, усунути дублювання повноважень у ній і брак
підзвітності;
5. Створити спроможність Кабінету Міністрів до стратегічного
планування своєї діяльності, підвищити ефективність «центру уряду»;
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6. Забезпечити подальший розвиток системи надання адміністративних
послуг з метою її доступності, прозорості та зручності, ухвалити
Закон «Про адміністративну процедуру»;
7. Розвинути інструменти електронного урядування у внутрішній
діяльності органів виконавчої влади та в наданні громадянам
адміністративних послуг.
Початково в переліку цих завдань був також пункт про реформування публічних
фінансів, але пізніше його відокремили в іншу самостійну реформу і окреслили
окремою Концепцією.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є переважно таким, що
знаходиться на проміжних етапах виконання. Після дворічного зволікання,
нарешті 24 червня 2016 року розпорядженням КМУ була затверджена Стратегія
реформування державного управління, написана фактично під диктовку
європейських експертів. Раніше був ухвалений новий Закон «Про державну
службу» від 10.12.2015, № 889-VIII. Фактично на основі цих двох документів з
середини 2016 року розпочалося реформування державного управління.
Основні зусилля були спрямовані на:
1. Інституційне забезпечення самої реформи – утворена Координаційна
рада з реформування державного управління при КМУ та два
директорати в Секретаріаті КМУ;
2. Призначення державних секретарів у всіх
Державного секретаря КМУ і його заступників;

міністерствах

та

3. Обговорення концепції стратегічного планування діяльності КМУ та
нову редакцію Регламенту КМУ;
4. Підзаконне регулювання та організаційні заходи з реформування
державної служби – створена Комісія вищого корпусу державної
служби, відбувається поступове вдосконалення конкурсних процедур
та процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності,
недостатньо послідовні намагання реформувати систему оплати
праці державних службовців;
5. Виділення 10 пілотних міністерств і створення в них директоратів для
аналізу політики та формування державної політики, запровадження
з цією метою нового виду державних службовців – фахівців з питань
реформ;
6. Нарощення мережі ЦНАП, насамперед у новостворених ОТГ;
7. Підготовку чергового варіанту законопроекту «Про адміністративну
процедуру»;
8. Впровадження електронного урядування в сфері внутрішнього
документообігу та надання окремих видів адміністративних послуг.
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В усіх цих напрямах було досить багато зроблено, але практично ніде не досягнуто
кінцевого результату, насамперед через брак політичної волі та лідерства з боку
Прем’єр-міністра України. При тому, що Президент і парламентська більшість до
цієї реформи ставилися нейтрально – не перешкоджали, але й не підтримували.
Також суттєвою проблемою у впровадженні реформи державного управління
було невнесення масштабних змін у закони «Про Кабінет Міністрів» та «Про
центральні органи виконавчої влади». Це не дало закріпити досягнуті результати
і уможливило зневажливе ставлення до реформи окремими міністрами.
А з приходом нової влади в серпні 2019 року відбувся серйозний відкат у
правовому регулюванні державної служби. Зміни, внесені в цей закон у вересні
2019 року, нівелювали принципи стабільності та політичної неупередженості
державних службовців.
Практичне впровадження знаходиться переважно на ранній стадії. Лише в
чотирьох міністерствах до кінця 2019 року створили всі директорати, в інших
обмежилися пілотними варіантами, що не дало можливості перебудувати
роботу міністерства по-новому. Але і в передових з цього питання міністерствах
систематична робота з аналізу політики не була організована через відсутність
політичного запиту на неї.
Через незавершення реформування міністерств до функціонального аналізу
і реформування системи всіх центральних органів виконавчої влади так і не
приступили.
Підготовлений в 2018 році проект закону «Про Кабінет Міністрів та центральні
органи виконавчої влади» так і не був внесений до Верховної Ради.
Ухвалений новий Регламент Кабінету Міністрів (постанова КМУ від 26 лютого 2020
р. № 168) мало що змінив через відсутність практики стратегічного планування
діяльності КМУ на основі аналізу політики, проведеного директоратами
міністерств.
Проект закону «Про адміністративну процедуру» був двічі підготовлений, але
так і залишається неухваленим на сьогодні.
Лише у сфері надання адміністративних послуг через ЦНАП і через електронні
комунікації відбувається не надто швидкий, але впевнений прогрес.

ВИБОРЧА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕФОРМА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Відповідно до урядового Плану заходів перед Україною стояло два завдання, які
необхідно було імплементувати:
• Гармонізація виборчого законодавства шляхом його кодифікації;
• Реформування процедури скасування депутатської недоторканності.
Крім того, відповідно до політичних консультацій між Україною та ЄС, а також
численних рекомендацій Європейської Комісії за демократію через право, перед
Україною були ще такі завдання, про які не згадувалося у Плані заходів:
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• Створення правового механізму для реалізації інституту референдуму
в Україні;
• Створення правового
політичних партій.

механізму

для

державного

фінансування

Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 3 / Проведення виборчої реформи
• Стаття 6 Угоди про асоціацію
Україна взяла на себе зобов’язання провести гармонізацію виборчого
законодавства України шляхом його кодифікації у вигляді одного нормативноправового акта (Виборчого кодексу України). На момент взяття на себе
зобов’язання в Україні було 3 закони, які регулювали процедуру проведення
виборів: Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999
року № 474-XIV, Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17
листопада 2011 року № 4061-VI, Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня
2015 року № 595-VIII. Виборчий кодекс України мав би замінити ці три закони і
встановити єдиний підхід до правового регулювання виборів в Україні.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є переважно «просунутим».
У 2019 р. Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс України (від 19
грудня 2019 року № 396-IX)1, який в цілому відповідає європейським вимогам. Цей
кодекс, відповідно до Конституції України, визначає гарантії права громадян
на участь у виборах, регулює підготовку та проведення виборів Президента
України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у
містах голів, старост села, селища.
Практичне впровадження є «раннім». Хоча Виборчий кодекс вже чинний, в його
тексті є багато суперечливих норм, які не сприятимуть реалізації виборчих
прав громадян. Зокрема, норми, що стосуються внесення грошової застави на
місцевих виборах, прогалина щодо питання агітації в Інтернеті та прозорості
джерел її фінансування, дрібні техніко-юридичні колізії у самому тексті кодексу
тощо. Очікується, що необхідні зміни до Виборчого кодексу з метою оптимізації
його тексту будуть ухвалені до місцевих виборів в жовтні 2020 р.

Зобов’язання 4 / Проведення парламентської реформи
• Стаття 6 Угоди про асоціацію
Україна взяла на себе зобов’язання реформувати процедуру притягнення
народних депутатів України та суддів до відповідальності, зокрема, через
ухвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів)» (проект закону реєстр.
№ 1776 від 16.01.2015 р.). Зокрема, перед Україною стояла вимога щодо обмеження
депутатського імунітету, а не повного його скасування.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є «просунутим». У 2019 р. з
порушенням процедури внесення змін до Конституції України Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 80 Конституції
1) Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48.
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України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (від 3 вересня
2019 року № 27-IX)2, яким депутатський імунітет був повністю скасований. Повне
скасування депутатського імунітету не відповідає європейським вимогам;
крім того, Конституційний Суд України застерігав, що ухвалюючи рішення
щодо скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан
політичної та правової системи України - її здатність у разі повної відсутності
інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та
ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень,
функціонування парламенту як такого, а також реалізацію конституційного
принципу поділу державної влади (висновок КСУ від 6 червня 2018 року №
1-в/2018).
Щодо притягнення суддів до відповідальності, то ця процедура була суттєво
змінена внаслідок конституційної реформи 2016 р. (див. Закон України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016
року № 1401-VIII)3. Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалює рішення стосовно
порушення суддею вимог щодо несумісності, розглядає скарги на рішення
відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді,
а також надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою, що
відповідає європейським стандартам.

Зобов’язання 5 / Забезпечення реалізації безпосередньої
демократії (народовладдя)
• Стаття 6 Угоди про асоціацію
Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію безпосередньої
демократії (народовладдя) через ухвалення відповідних законів, які регулюють
питання всеукраїнського та місцевого референдумів. Після того, як у 2018 р.
Конституційний Суд України визнав неконституційним Закон України «Про
всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року № 5475–VІ4, який, крім
того, не відповідав вимогам ЄС (див. рішення КСУ у справі за конституційним
поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум»
від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018), з’явилася суттєва прогалина у правовому
регулюванні питання референдуму в Україні, яку необхідно заповнити.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є переважно «раннім». Проект
закону України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» вже
розроблений, і пройшов публічні обговорення. Президент України вніс цей
законопроект (реєстр. № 3612 від 09.06.2020 р.) у Верховну Раду України та
визначив його як невідкладний (цей законопроект відповідає вимогам ЄС). Тому
в 2020 р. очікується розгляд і ухвалення цього законопроекту. Законопроект не
регулює питання проведення місцевих референдумів, а тому розробка, розгляд
та ухвалення законопроекту «Про місцеві вибори» очікувано відбудеться
лише після того, як Верховна Рада завершить правове регулювання питання
всеукраїнського референдуму.

2) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 38, ст.160.
3) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 28, ст. 532.
4) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст. 634.
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Зобов’язання 6 / Створення правового механізму для державного
фінансування політичних партій
• Стаття 22 Угоди про асоціацію
Україна взяла на себе зобов’язання створити правовий механізм для державного
фінансування політичних партій, зокрема, через внесення відповідних змін до
Закону України «Про політичні партії» щодо державного фінансування політичних
партій та посилення контролю за фінансуванням політичних партій.
Регуляторне наближення є переважно «просунутим». В 2015 р. законодавством
про політичні партії була передбачена можливість державного фінансування
політичних партій та посилений державний контроль з боку НАЗК за
фінансування політичних партій, що відповідає вимогам ЄС (див. Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і
протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року № 731-VIII)5. Політична партія
мала право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо
на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її
виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі отримане менше 2-х відсотків голосів
виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки
кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі. Однак, у 2019 р. підстави для отримання державного
фінансування були змінені: відтепер вимагається не менше 5 відсотків голосів
виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що
не відповідає вимогам ЄС (див. Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного
механізму запобігання корупції» від 2 жовтня 2019 року № 140-IX)6.
На сьогодні розроблюється нова редакція Закону України «Про політичні партії
в Україні».

5) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст. 449.
6) Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст. 311.
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Стаття 7 Розділу ІІ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС окреслює саме
зовнішньополітичний вимір конвергенції України з ЄС у сферах зовнішньої та
безпекової політики (СЗБП), а також Спільної політики безпеки та оборони
(СПБО).
СЗБП та СПБО, порівняно з іншими політиками ЄС, є менш розвиненими вимірами
європейської інтеграції. Ця обставина створює для України дещо інші умови
зближення з ЄС за даними напрямами, ніж за іншими, охопленими Угодою про
асоціацію. Згідно Статті 7 Україна не має чітко визначених зобов’язань, однак
має можливості зближуватись з ЄС за дороговказами концептуального та
стратегічного характеру, зокрема:
• співпрацювати в питаннях недопущення конфліктів, антикризового
управління, регіональної стабільності, роззброєння;
• здійснювати діяльність у сфері нерозповсюдження, контролю над
озброєннями та експортом зброї, виходячи зі спільних з ЄС цілей у
сфері безпеки;
• здійснювати взаємовигідний діалог та співпрацю у космічній сфері.
У сферах СЗБП та СПБО Україна та ЄС мають досягти наступних ключових цілей:
1. Зберігати взаємну зовнішньополітичну солідарність та підтримку в
ключових питаннях. Так, Україна може розраховувати на підтримку
ЄС у протидії агресії Росії, а також продовження політики невизнання
незаконної анексії Криму. При цьому, Україні важливо самій вести
послідовну політику та забезпечити синхронізацію своїх дій, зокрема
санкційних, з діями ЄС.
2. У сфері військового та військово-технічного співробітництва рухатися
до зближення з ЄС у інституційному та практичному форматах:
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• досягти системного військово-політичного діалогу між керівництвом
ЗС України та військових структур ЄС;
• досягти взаємосумісності ЗСУ з військовими контингентами ЄС;
• створити сприятливі умови для розвитку військово-технічного
співробітництва з ЄС: імпорту товарів військового призначення згідно
потреб ЗСУ та для розвитку співробітництва українських підприємств з
європейськими партнерами, зокрема для притоку іноземних інвестицій.
3. У сфері партнерства зі створення спільного з ЄС простору безпеки
та стабільності для України (разом з іншими країнами СхП) важливо
перетворитися з реципієнта європейської допомоги на партнера з
правом голосу в процесі концептуального та змістовного оформлення
загальноєвропейського безпекового простору.
4.

Реформувати сферу державного експортного контролю України
згідно відповідних норм і стандартів ЄС.

Україна має створити національну систему геоінформаційного забезпечення
і моніторингу стану природного середовища та надзвичайних ситуацій як
складову частину європейської програми «Copernicus». В глобальному плані
Україна має бути учасником міжнародного політичного процесу з правового
врегулювання космічної діяльності та виходити зі спільних інтересів з ЄС.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 7 / Поглиблення діалогу і співробітництва та
сприяння поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової
політики
• Стаття 7 Угоди про асоціацію
• Постанова Ради ЄС № 269/2014 від 17.03.2014
• Постанова Ради ЄС № 692/2014 від 23.06.2014
• Постанова Ради ЄС № 833/2014 від 31.07.2014
• Рішення Ради ЄС 2014/145 (CFSP) від 17.03.2014 та Рішення Ради ЄС, що
його доповнює - № 2014/265/CFSP від 12.05.2014
• Рішення Ради ЄС 2014/512 (CFSP) від 31.07.2014 та Рішення Ради ЄС, що
його доповнюють - № 2014/659 (CFSP) та № 2014/872 (CFSP)
• Рішення Ради ЄС 2015/1835 (CFSP) від 12.10.2015
• Директива (EC) № 549/2004 Європарламенту та Ради ЄС від 10.03.2004
• Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2009/81/EC від
13.07.2009
• Рішення Ради ЄС № 2017/2315 (CFSP) від 11.12.2017
• Рішення Ради ЄС № 2018/340 (CFSP) від 6.03.2018
• Рішення Ради ЄС № 2018/1797 (CFSP) від 19.11.2018 та №2019/1909 (CFSP)
від 12.11.2019
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• Концепція бойових груп ЄС № 11624/14 (CSDP/PSDC 416) від 7.07.2014
• Рішення Ради ЄС № 2015/528 (CSDP) від 27.03.2015
Зобов’язання передбачає поглиблення політичного діалогу і співробітництва
між Україною та ЄС, забезпечення спільного політичного планування та
поступової конвергенції у сферах СЗБП та СПБО.
Регуляторне наближення є «просунутим». Зберігається високий рівень
приєднання України до заяв та декларацій від імені ЄС, що свідчить про
спільність поглядів та підходів у питаннях врегулювання і належного реагування
на регіональні та глобальні виклики. У червні 2018 р. схвалено розроблений за
підтримки європейських експертів Закон України «Про національну безпеку»
(від 21.06.2018 № 2469-VIII), який передбачає реформування сектору безпеки
України відповідно до стандартів ЄС і НАТО та запровадження цивільного
контролю в органах сектору безпеки. Концептуальним підтвердженням
стратегічного напряму конвергенції з ЄС є і прийняття Закону «Про внесення
змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору)» (від 7.02.2019 р. № 2680-VIII).
В першій половині 2020 року в синхронізації позицій України та ЄС в Мінському
процесі з’явилися негативні тенденції через непослідовність української
позиції щодо створення Консультативної Ради та прийняття даного рішення без
попередження європейських партнерів. Різка реакція української громадськості
та західних партнерів сприяла коригуванню українських пропозицій щодо
оновлення формату Тристоронньої Контактної Групи та зняття з порядку
денного (принаймні, на даний момент) ідеї створення Консультативної Ради у її
первісному задумі. Це дозволило залагодити той негативний вплив, який було
завдано політичному партнерству між Україною та ЄС.
Особливості конвергенції України в оборонній сфері з ЄС свідчать про те, що
готовність та бажання з боку України долучитися до СПБО часто перевищують
готовність та можливості ЄС сприяти цьому. Зближення між Україною та ЄС в сфері
безпекової та оборонної політики відбувається в інституційному, операційному,
освітньому та військово-технічному вимірах. Найбільш успішним наразі є
операційний рівень - Україна долучається до військової співпраці з ЄС там, де
це можливо, та заявила про намір долучитися до Постійного структурованого
співробітництва ЄС (PESCO), як тільки ЄС створить для цього правові рамки.
Поступово просувається інституційний вимір конвергенції між Україною та
ЄС в сфері СБПО у форматі співпраці між Міністерством оборони України та
Європейською оборонною агенцією. Україна бере участь в деяких програмах
ЄОА, що стало можливим після підписання Адміністративної угоди між МО та ЄОА
у 2015 р.
Важливим
індикатором
транспозиції
у
сфері
військово-технічного
співробітництва (ВТС) та військового співробітництва є розробка до стану
готовності двох законопроектів - про оборонні закупівлі та військово-технічне
співробітництво. Обидва закони розроблялися з огляду на стандарти НАТО і
згідно правових вимог ЄС.
Про високий рівень транспозиції у сфері СПБО свідчить освітня політика у
військовій сфері. У 2020 р. було прийнято два концептуальні документи, важливі
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з точки зору реформування військової освіти України згідно сучасних потреб,
тенденцій та стандартів, притаманних європейському освітньому простору.
Практичне впровадження зобов’язання є «просунутим». Європейський Союз
провадить послідовну та системну політику підтримки України в протистоянні
агресії зі сторони Російської Федерації, що на практиці знаходить своє втілення в
санкційній політиці ЄС. Санкційна політика України не синхронізована достатньою
мірою з санкційною політикою ЄС. Санкційні списки України з’являлися як
рішення РНБО і затверджувалися Указами Президента з різною періодичністю,
починаючи з вересня 2015 р. Останні чинні укази: № 133/2017 від 15.05.2017; №
57/2018 від 06.03.2018; № 126/2018 від 14.05.2018; № 176/2018 від 21.06.2018; № 82/2019
від 19.03.2019. №924/2019 від 7.12.2019. На жаль, логіка формування українських
списків не є прозорою. Деякі підприємства переносилися з попереднього списку
у наступний (як є – без відображення змін, що відбулися з цими підприємствами,
без виправлення наявних помилок), деякі залишалися в «старих» списках
(до речі, по низці юридичних осіб строк дії санкцій добігає кінця вже навесні
2020). Консолідованого, офіційного списку підприємств під санкціями України у
відкритих джерелах немає1.
В операційній сфері конвергенції Україна приєднується до БТГ та військових
спільних операцій ЄС, однак на даний час відсутній правовий механізм
приєднання третіх країн до діяльності в рамках PESCO.
Підписання Адміністративної Угоди між Міністерством оборони України та
Європейською оборонною агенцією (ЄОА) стало частиною інституційного
виміру конвергенції з ЄС в оборонній сфері. Спостерігається помірний прогрес
у приєднанні українських експертів до програм ЄОА - сьогодні ми беремо участь
в двох і ведемо консультації про приєднання до ще двох програм. Це може
пояснюватись як особливостями реформування оборонної галузі в Україні,
так і стриманим підходом з боку ЄС до розвитку цієї співпраці. Оцінити рівень
ефективності участі України складно з огляду на короткий термін співпраці з ЄОА
та відсутність у відкритому доступі плану конвергенції з ЄС у військовій сфері.
Для закріплення сприятливих умов для співпраці з іноземними (в т.ч.
європейськими) партнерами у військово-технічній сфері необхідно прийняти
Закон «Про військово-технічне співробітництво» та Закон «Про оборонні
закупівлі». Проект закону «Про військово-технічне співробітництво»2 подавався
у ВРУ двічі – у 2009 та 2016 роках. Минулого року він був відкликаний. Проект
закону «Про оборонні закупівлі» був прийнятий за основу в грудні 2019 р., однак
відкликаний з ВРУ з порушенням регламенту 16.04.2020 р.
Динамічно розвивається співпраця в освітній сфері. Національний університет
оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ) з 2013 р. системно співпрацює
з Європейським коледжем безпеки і оборони (ЄКБО), у жовтні 2018 р. НУОУ став
асоційованим партнером ЄКБО. Активно розвивається партнерство з іншими
навчальними закладами в рамках співпраці з НАТО, у партнерстві із західними
союзниками реалізуються нові освітні проекти.

Зобов’язання 8 / Створення спільного з ЄС простору безпеки та
стабільності
1) Клименко А., Гучакова Т. Санкції України, США та ЄС у зв’язку з російською агресією проти України. Повна база
даних юридичних осіб // https://www.blackseanews.net/read/160783?fbclid=IwAR007PGyt4TzBlLc2mDHIbbEm6oZcTj7jOH_
CAeofQ7eMLrc3ZEfPAOep10)
2) Проект закону «Про військово-технічне співробітництво» №5479 від 02.12.2016 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_2?pf3516=5479&skl=9
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• Стаття 7 Угоди про асоціацію
• Спільне бачення. Спільна дія: Сильніша Європа. Глобальна стратегія
зовнішньої політики та політики безпеки ЄС (2016 р.)
• Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС (EU) № 232/2014 від
11.03.2014
Зобов’язання передбачає налагодження співпраці в питаннях недопущення
конфліктів, антикризового управління, регіональної стабільності, роззброєння з
метою створення спільного з ЄС простору безпеки та стабільності, наповнення
його інституційним та прикладним змістом.
Регуляторне наближення є «просунутим». Незважаючи на інтенсивну
співпрацю, така оцінка обумовлена розходженням у баченнях України та ЄС
щодо розбудови спільного безпекового простору. Україна пропонувала ЄС
розгорнути власну миротворчу місію з метою сприяння врегулюванню конфлікту
між РФ та Україною на Сході України. Незважаючи на те, що одним з пріоритетів
СПБО ЄС є запобігання та вирішення конфліктів, і в рамках цього пріоритету ЄС
вже здійснив понад 30 місій, лише чотири з них мали місце на території держав
Східного Партнерства. І навіть в рамках цих місії, зокрема і в Україні, ЄС уникає
взаємодії в межах військової сфери та обирає варіант підтримки ініціатив в сфері
цивільної безпеки та громадянського суспільства3.
Практичне впровадження є «просунутим». Консультативна місія ЄС в Україні
(EUAM) (з кінця 2014 р.) - надає консультативну допомогу з реформи цивільного
сектору безпеки. Суттєвим обмеженням місії є її намагання співпрацювати
винятково з правоохоронними органами, на максимальній відстані від конфлікту.
Консультативна місія ЄС співпрацює з МВС, але дистанціюється від Міністерства
оборони та СБУ.
Імплементація завдань в рамках наявних форматів не є ефективним рішенням
для розбудови спільного простору безпеки та стабільності в сучасних умовах.
Такий стан речей зумовлений насамперед концептуальними підходами в рамках
самої СПБО. Інтеграція в сфері спільної зовнішньої політики, а також безпеки та
оборони в ЄС відбувається повільніше за зближення в інших сферах. Тим не менш,
хоч повільно і переважно через тиск зовнішніх стимулів, ЄС розвиває сферу
СЗБП. Тому для України (разом з іншими країнами СхП) важливо стати партнером
з правом голосу в процесі концептуального та змістовного оформлення
загальноєвропейського безпекового простору.

Зобов’язання 9 / Забезпечення режиму нерозповсюдження,
контролю над озброєннями та експортом зброї
• Стаття 7 Угоди про асоціацію
• Спільна позиція Ради № 2008/944 (CSDP)
• Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 258/2012 від
14.03.2012
• Спільна позиція Ради 2003/468/СЗБП від 23.06.2003

3) Коваль Надія. Україна та Європейський Союз: пошук оптимальних шляхів безпекової співпраці. Аналітична записка. 2016. //
https://dif.org.ua/uploads/pdf/2037623652584ff8c824b5a7.51420665.pdf

41

Зобов’язання передбачає здійснення діяльності у сфері нерозповсюдження,
контролю над озброєннями та експортом зброї, виходячи зі спільних цілей у
сфері безпеки. Завдання України - узгодити процедури і правила державного
експортного контролю України з відповідними нормами і стандартами ЄС.
Регуляторне наближення є «просунутим». Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.01.2018 № 1 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
прийнято Єдиний список товарів подвійного використання.
Для внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного використання» на
розгляд ВРУ було подано два законопроекти (№ 84694 від 11.06.2018 та № 84485
від 07.06.2018). Обидва законопроекти були відкликані в один день — 29.08.2018.
За інформацією Державної служби експортного контролю України нині триває
робота над підготовкою нового законопроекту в рамках Міжвідомчої робочої
групи з питань напрацювання змін до законодавства у сфері державного
експортного контролю, сформованої Мінекономіки за участі підприємств, які є
виробниками та експортерами товарів військового призначення та подвійного
використання, галузевих асоціацій, відповідних державних органів6.
Практичне впровадження є «раннім». Прогресом у даній сфері є затвердження
та впровадження в національне законодавство Єдиного списку товарів
подвійного використання, створеного на підставі Єдиного списку товарів
подвійного використання Європейського Союзу (додаток 1 до Регламенту
Ради ЄС № 428/2009 від 05.05.2009) та подальшого узгодження процедур і
правил державного експортного контролю України з відповідними нормами і
стандартами ЄС.
Негативним чинником, що впливає на рівень оцінки імплементації зобов’язань
в рамках Угоди про асоціацію, є відсутність розробленого та поданого в
парламент законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання». Таким чином, у сфері ВТС зберігається непрозора та
складна процедура для експортно-імпортних операцій, що створює перешкоди
насамперед для українських експортерів.

Зобов’язання 10 / Здійснення взаємовигідного діалогу та співпраці
у космічній сфері
• Стаття 7 Угоди про асоціацію
• Резолюція Європарламенту щодо безпеки та космосу 2008/2030(INI) від
10 липня 2008 року
• Рішення Ради 2008/667/JHA від 7 квітня 2008 року
• Рішення Комісії 2009/846/EC від 20 жовтня 2009 року
• Рішення Ради 2012/281/СЗБП від 29 травня 2012 року

4) Проект закону «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання» // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64207
5) Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення штучних перешкод в сфері міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання» // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64168
6) Публічний звіт тимчасово виконуючого обов’язки голови Державної служби експортного контролю України за 2019 рік. //
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=1E1E43D305DBC01C9C99DB718115638C?art_id=58785&cat_id=46036
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• Рішення Ради № 541/2014/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16
квітня 2014 року
• Резолюція Ради 2001 /C 350/02 від 13 листопада 2001 року
• Резолюція Ради 2011 /C 377/01 від 6 грудня 2011 року
• Регулювання Комісії (ЄС) № 1159/2013 від 12 липня 2013 року
• Резолюція Ради 94 /C 379/04 від 22 грудня 1994 року
• Резолюція Ради 1999/C 375/01 від 2 грудня 1999 року
• Резолюція Ради 2000 /C 371/02 від 16 листопада 2000 року
• Резолюція Ради 2003 /C 149/05 від 13 травня 2003 року
• Резолюція Ради 2008 /C 268/01 від 26 вересня 2008 року
• Рішення Ради 98/434 /ЄC від 18 червня 1998 року
• Рішення Ради 2004/578 /ЄС від 29 квітня 2004 року
• Рішення Ради 2008/667/ПВР від 7 квітня 2008 року
Зобов’язання передбачає здійснення взаємовигідного діалогу та співпраці у
космічній сфері. Україна має зобов’язання синхронізувати свою позицію з ЄС в
частині правового врегулювання космічної діяльності та створити національну
систему геоінформаційного забезпечення і моніторингу стану природного
середовища та надзвичайних ситуацій як складову частину європейської
програми «Copernicus».
Регуляторне наближення є «досконалим». Зобов’язання України в частині
виконання Угоди про асоціацію нормативно зафіксовані як складова частина
національної стратегії в космічній сфері. Так, концепція Загальнодержавної
цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки
(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р.
№629-р.) серед іншого передбачає:
• забезпечити розвиток співробітництва України з державамипартнерами, які беруть участь у дослідженні космічного простору, та
активну участь України в роботі міжнародних космічних організацій,
зокрема Комітету ООН з використання космічного простору в мирних
цілях;
• створити національну систему геоінформаційного забезпечення
і моніторингу стану природного середовища та надзвичайних
ситуацій як складову частину європейської програми «Copernicus»
і світової системи «Global Earth ObservatioSystem of Systems» та
забезпечити експлуатацію її інформаційних сервісів заінтересованими
користувачами;
• привести законодавство у сфері космічної діяльності у відповідність з
вимогами європейського законодавства;
• забезпечити виконання Угоди (у формі обміну нотами) між Україною
та ЄС про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво,
ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну
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нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і
технологічне співробітництво» від 15 липня 2015 р. № 602-VIII;
• здійснити заходи щодо вступу України до Європейського космічного
агентства;
• забезпечити подальшу гармонізацію національних стандартів
сертифікації з міжнародними та європейськими стандартами.
Практичне впровадження є «просунутим». Українська делегація бере участь
в переговорному процесі в рамках Першого Комітету ООН (Роззброєння та
міжнародна безпека) та Комітету ООН з мирного використання космічного
простору. Таким чином, Україна виконує завдання в рамках зближення з ЄС, однак,
спільна ціль поки не досягнута і навряд чи буде досягнута в середньостроковій
перспективі.
За участі європейських експертів розроблено проект закону «Про державне
регулювання у сфері дистанційного зондування Землі», який після розгляду в
Кабінеті Міністрів України було доопрацьовано й відкориговано та у зв’язку з
повним оновленням КМУ у відповідності до Регламенту було перепогоджено з
усіма заінтересованими ЦОВВ та направлено в Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства з метою подальшого направлення його в
Міністерство юстиції України для надання висновку. Для досконалого виконання
завдання цей законопроект до кінця 2019 р. мав бути поданий у ВРУ, чого не
сталося.
25 травня 2018 р. укладена угода між Європейською Комісією та Державним
космічним агентством України (ДКА) про співробітництво в галузі доступу до
даних і використання даних супутників Sentinel програми Copernicus. В січні 2019
р. підписано Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським
космічним агентством (ЄКА) стосовно продовження дії Угоди між Урядом України
та ЄКА щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях
від 25.01.2008. 28 березня 2019 р. підписано Угоду між ЄКА та ДКА про технічну
експлуатацію космічного компоненту програми «Copernicus». Хаб функціонує
— «організовано обмін даними дистанційного зондування Землі між Україною
та державами-членами ЄС у рамках Європейської супутникової системи
дистанційного зондування Землі «Copernicus»7.
Проте у відкритих джерелах відсутня інформація про Дорожню карту
імплементації угоди про співробітництво в галузі доступу до даних і використання
даних супутників Sentinel. Також не укладена нова угода між Європейською
організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та ДКА
(діє стара угода - від 06.09.2000).

7) Публічний Звіт Голови Державного Космічного Агентства України за 2019 р. // https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17civik-2018/zvit_2019/kosmos-zvit-2019.pdf
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РЕГІОНА ЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання України визначені статтею 9 Угоди про асоціацію «Регіональна
стабільність» мають загальнополітичний характер і не передбачають
імплементації конкретних нормативно-правових актів ЄС.
Зобов’язання було визначене у першому пункті статті – «спільні зусилля для
сприяння стабільності, безпеці та демократичному розвитку у спільному
сусідському просторі й, зокрема, співробітництва з метою мирного вирішення
регіональних конфліктів», і має на меті, перш за все, постійний діалог та
співробітництво з усіх питань, що стосуються регіональної безпеки та
стабільності. Підтвердження такої загально-охоплюючої мети міститься в другому
пункті статті 9, де зазначено нормативно-правову основу спільних зусиль –
Статут ООН, Гельсінський заключний акт Наради з безпеки та співробітництва
в Європі 1975 року й інших відповідних багатосторонніх документів. До інших
багатосторонніх документів можна віднести, зокрема: Договір про звичайні
збройні сили в Європі (ратифіковано Постановою ВРУ Н 2526-XII від 01.07.92);
Договір про відкрите небо (ратифіковано Законом № 1509-ІІІ від 02.03.2000);
Віденський документ 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки (Україна підписант); Документ про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військовоморській галузі на Чорному морі від 25.04.2002 р. (Україна - підписант).
Європейський Союз постійно наголошує на пріоритетності «створення простору
безпеки, стабільності і процвітання» на схід від кордонів ЄС. У Глобальній
стратегії ЄС йдеться про важливість належного урядування у країнах-сусідах ЄС,
зокрема, на схід від кордонів Євросоюзу, а також про те, що країни, де точаться
військові конфлікти, є загрозою для безпеки ЄС. Тому для ЄС важливо досягти
миру і безпеки на українській території, а також співпрацювати з Україною щодо
гарантування регіональної безпеки, враховуючи роль і можливості України щодо
чорноморської безпеки, врегулювання Придністровського конфлікту. Звичайно,
ключова мета співпраці України і ЄС – це припинення агресії Російської Федерації
та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.
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Зі свого боку, Євросоюз очікує від України спільного підходу до регіональної
безпеки, що закріплено в українському нормативно-правовому полі. У Стратегії
національної безпеки України 2015 року визначено: «Україна забезпечуватиме
поступову конвергенцію у сфері зовнішньої і оборонної політики та розвиватиме
взаємодію у рамках Спільної безпекової і оборонної політики ЄС для посилення
спроможностей сектору безпеки і оборони, а також підтримання міжнародної
безпеки і стабільності... Членство України в ЄС сприятиме покращенню клімату
довіри і безпеки в регіонах Східної Європи та Чорного моря».
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 11 / Спільні зусилля для сприяння стабільності, безпеці
та демократичному розвитку у спільному сусідському просторі й,
зокрема, співробітництва з метою мирного вирішення регіональних
конфліктів
• Стаття 9 Угоди про асоціацію
• Також спирається на Статут ООН, Гельсінський заключний акт та інші
міжнародні документи
Урядовий План заходів не містить жодного зобов’язання щодо статті 9 УА, але у
попередньому Плані заходів з імплементації УА на 2014-2017 роки від 17 вересня
2014 р. було визначено чотири завдання, спрямованих на імплементацію цієї
статті:
1. Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в
східних областях України та збереження суверенітету і територіальної
цілісності держави.
2. Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення
консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою
наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової
політики.
3. Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних
організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної
стабільності та безпеки, у тому числі щодо Чорноморського та
Дунайського регіонів.
4. Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої
політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які
застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій,
до яких приєдналася Україна.
Тож в оцінці досягнутої імплементації варто орієнтуватись саме на ці завдання.
Втім, визначені у цьому документі завдання є довготривалими, тобто термін їх
виконання не є обмеженим, а постійно діючим.
З точки зору наближення законодавства всі 4 завдання можна вважати повністю
виконаними («досконалий» статус прогресу)1. Стратегія національної безпеки

1) Враховуючи відсутність чітко визначених нормативно-правових актів ЄС у цьому підсекторі, оцінку досягнутого рівня
транспозиції для чотирьох вище перерахованих завдань можна зробити лише за міжнародними актами – Статутом ООН і
Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., які згадуються в УА, і які ратифіковані Україною.
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України 2015 року2 в основному відповідає положенням Глобальної стратегії ЄС,
зокрема: формування стратегічних цілей України та їх відповідність цілям ЄС;
визначення викликів і загроз; підтримка міжнародної й регіональної безпеки
та стабільності; важливість обміну інформацією з питань безпеки; створення
гнучких, мобільних збройних сил.
Стратегічний бюлетень України 2016 року визначає шляхи досягнення цілей
оборонної реформи, зокрема щодо збільшення спроможностей сил оборони
до рівня, що дасть змогу забезпечити виконання завдань оборони держави і
відновлення її територіальної цілісності, активну участь у реалізації Спільної
безпекової і оборонної політики Європейського Союзу.
У Законі «Про національну безпеку України» 2018 року3 серед фундаментальних
національних інтересів України визначено «інтеграцію України в європейський
політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в
Європейському Союзі».
Воєнна доктрина України 2015 р. передбачає «участь України у реалізації спільної
політики безпеки і оборони Європейського Союзу»4.
Крім цього, питання регіональної стабільності регулярно вноситься в спільні
заяви самітів Україна-ЄС і Ради асоціації, які є форматами двостороннього
політичного діалогу, а також звіти Європейської Комісії щодо імплементації УА.
ЄС очікує від України приєднання до заяв ЄС із зовнішньої й безпекової політики,
що можливо завдяки введенню у 2005 році Механізму приєднання України до
офіційних заяв ЄС у галузі СЗБП/СПБО, в т.ч. в рамках міжнародних організацій
ООН та ОБСЄ. Рівень приєднання України до заяв та декларацій від імені ЄС є
досить високим. Так, за 2017 рік Україна приєдналася до 424 заяв із 504 заяв та
декларацій ЄС5, за 2018 рік - до 492 з 588 заяв та декларацій ЄС6. У період 20052018 рр. відсоток приєднання складав 83%.
З точки зору практичної імплементації завдання щодо «забезпечення підтримки
з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та
збереження суверенітету і територіальної цілісності держави» є довготривалим,
але в межах періоду моніторингу можна вважати виконаним, оскільки у різних
форматах та заходах Україна-ЄС українська сторона регулярно підіймає це
питання. Відповідно, ЄС регулярно декларує повну підтримку суверенітету
і територіальної цілісності України, у тому числі в офіційних документах,
включаючи спільні заяви самітів Україна-ЄС7 і засідань Ради асоціації, Трійки
Політико-безпекового комітету ЄС (PSC) − Україна, а також Звіт Європейської
Комісії щодо імплементації, де це питання посідає ключове місце. Однак,
регулярно з’являються заяви окремих лідерів країн-членів ЄС та регулярні заяви
про необхідність пом’якшення обмежувальних заходів проти РФ без виконання
нею взятих зобов’язань з врегулювання конфлікту, що дозволило оцінити
прогрес імплементації цього завдання лише як «просунутий».
Завдання щодо «підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення
консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення
2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
4) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
5) https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-taevropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf
6) https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/AA_report_UA.pdf
7) Advancing mutual commitment: joint statement following the 21st EU-Ukraine Summit, Kyiv, 8 July 2019

48

позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики» і «забезпечення
участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що
спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки» виконуються
успішно. Україна приєднувалась до заяв із зовнішньої та безпекової політики ЄС.
Україна співпрацює та координує зусилля з ЄС в рамках ООН й ОБСЄ. Будучи
представленим у цих організаціях, Євросоюз постійно надає підтримку Україні з
питань протидії агресії РФ, зокрема, і у форматі Трійки Робочої групи ЄС з питань
ОБСЄ − Україна.
ЄС активно підтримує зусилля ОБСЄ з врегулювання російсько-українського
конфлікту. В рамках співпраці України із Супутниковим центром ЄС була
налагоджена взаємодія з метою забезпечення контролю над ситуацією на
Донбасі. У 2015 році через Супутниковий центр Євросоюз виділив 18 млн євро у
рамках пакета допомоги СММ ОБСЄ, а у березні 2017 року – ще додатково 3 млн
євро для супутникової візуальної розвідки в інтересах цієї місії ОБСЄ.
Враховуючи прогрес у виконанні цих завдань та взаємні спільні зусилля України
та ЄС щодо їх виконання, ми можемо виставити їм «досконалий» статус виконання.
Завдання щодо «продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої
політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються
ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася
Україна» є виконаним. У спільних заявах Саміту Україна-ЄС та Ради асоціації8
висловлено незмінність санкційної політики проти Росії до повного виконання
Мінських домовленостей та деокупації українських територій на сході держави
і в Криму. Однак, завданням України залишається утримання ЄС від пом’якшення
обмежувальних заходів по відношенню до Росії до повного відновлення
суверенітету й територіальної цілісності України, а також нарощування
санкційного тиску на РФ за нові порушення, зокрема, щодо порушень прав
людини в окупованому Криму, та з метою примушення РФ до миру. Наприклад,
незважаючи на заклики з боку України, ЄС так і не ввів санкції за акти відкритої
агресії проти українських кораблів у листопаді 2018 року. Тому виконання цього
завдання з точки зору імплементації можна оцінити як «просунуте».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ, АНТИКРИЗОВЕ
УПРАВЛІННЯ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Задовго до підписання Угоди про асоціацію Україна розпочала тісно
співпрацювати з Європейським Союзом із попередження та врегулювання
конфліктів, підтримуючи антикризові зусилля ЄС на міжнародній арені,
приєднуючись до місій та операцій ЄС, наприклад, Операції Європейського Союзу
«АТАЛАНТА». Тож зобов’язання щодо посилення практичного співробітництва з
попередження конфліктів та у сфері антикризового управління, зафіксоване у
статті 10 УА «Попередження конфліктів, антикризове управління та військовотехнічне співробітництво», є продовженням такої співпраці. Окрім того, що
Україна стримує російську агресію, вона також залучена до різноманітних

8) Спільна заява для преси за результатами 6-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (https://www.
kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/joint-press-statement-2801ukr.pdf)
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форматів, які спрямовані на попередження конфліктів. Цілями посилення
співробітництва у цьому підсекторі є: розширення участі України у місіях та
операціях ЄС в рамках СПБО; долучення України до навчань та тренувань ЄС;
розвиток взаємодії з питань безпеки та оборони і врегулювання криз.
Враховуючи існуючу тенденцію в ЄС із посилення та практичної імплементації
Спільної політики безпеки та оборони Євросоюзу, Україна має все більше
долучатись до різних європейських безпекових та оборонних форматів і ініціатив,
зокрема, й в рамках ініціативи Постійного структурованого безпекового
співробітництва PESCO.
У статті 10 УА виокремлюється зобов’язання щодо розвитку військового та
технічного співробітництва між Україною і ЄС. При цьому, наголошується на
необхідності встановлення тісних контактів між Україною і Європейським
оборонним агентством (ЄОА) з удосконалення військових спроможностей.
Це фактично є форматом надання Євросоюзом військово-технічної допомоги
Україні для підвищення рівня стійкості й обороноздатності держави.
Вироблення чітких механізмів дозволяє Україні отримувати допомогу ЄС на
постійній основі, сприяє навчанню, тренуванню, підвищенню ефективності
та покращенню військово-технічного оснащення української армії та інших
безпекових структур. Як зазначено у Стратегії національної безпеки України
2015 року, поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного
співробітництва з державами-членами ЄС сприятиме досягненню повної
незалежності від Росії у питаннях виробництва озброєнь та військової техніки,
що є критично важливим в умовах триваючої російської агресії.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 12 / Посилення практичного співробітництва з
попередження конфліктів та у сфері антикризового управління
• Стаття 10 Угоди про асоціацію
В рамках цього зобов’язання Угодою про асоціацію не передбачена адаптація
нормативно-правових актів ЄС. План заходів з виконання УА від 2017 р. не містить
завдань в рамках цього зобов’язання. Однак, Планом заходів з імплементації УА
на 2014-2017 рр. було визначено виконання таких завдань:
− проведення консультацій з питань безпеки та оборони і
врегулювання криз;
− збільшення участі України у цивільних та військових
операціях ЄС з подолання кризових ситуацій;
− збільшення участі України у навчаннях і тренуваннях,
зокрема тих, що проводяться в рамках Спільної політики
безпеки і оборони (СПБО).
Регуляторне наближення та практичне впровадження вищевказаних завдань
знаходиться на різних стадіях виконання.
Консультації з питань безпеки та оборони і врегулювання криз здійснюються
на «досконалому» рівні, оскільки консультації між Україною та ЄС проводяться
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регулярно і на різних рівнях: від найвищого – Саміт Україна-ЄС, Рада асоціації,
Комітет асоціації, Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС й Україна-Трійка
ЄС, до робочих рівнів міністерств закордонних справ, оборони, внутрішніх
справ та інших, а також окремих силових структур та їхніх підрозділів. До
таких консультацій також активно залучені Представництво України при ЄС в
Брюсселі та Делегація ЄС в Україні і Консультативна місія ЄС в Україні. Ще у 2002
році Європейський Союз схвалив односторонній документ - Механізм ЄС щодо
консультацій та співпраці між Україною та ЄС у сфері врегулювання криз. Це
стало основою не лише для консультаційного складника безпекової взаємодії,
але й для розвитку практичного співробітництва.
Військово-політичний діалог з керівництвом Військового комітету ЄС та
Військового штабу ЄС ведеться з 2008 року: регулярно проводяться зустрічі
(консультації) керівництва Міністерства оборони України та командування
Генерального штабу Збройних Сил України з представниками зазначених
структур ЄС у рамках щорічного Робочого плану співробітництва Збройних Сил
України та Секретаріату Ради ЄС (у сфері Спільної політики безпеки і оборони).
Робочий план співробітництва Збройних Сил України та Секретаріату Ради ЄС (у
сфері Спільної політики безпеки і оборони) формується спільно з представниками
Військового штабу ЄС.
«Збільшення участі України у цивільних та військових операціях ЄС з подолання
кризових ситуацій» є більше завданням на перспективу, оскільки усі наявні
сили та засоби Україна спрямовує на протидію російській агресії. З початком
агресії РФ проти України та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим
участь підрозділів ЗСУ у багатонаціональних операціях під проводом ЄС з
врегулювання криз тимчасово призупинено, але до того часу Україна вже взяла
участь в операції ЄС та готувалась до включення в місію ЄС.
Нормативно-правова база такої участі була схвалена ще задовго до підписання
УА. Угода про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із
врегулювання криз була підписана 13.06.2005 р.
Парламент України 08.10.2013 р. ухвалив направлення національного контингенту
для участі України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» з
протидії піратству біля узбережжя Сомалі (з 03.01.2014 р. до 05.03.2014 р.).
14 січня 2014 року Президент України підписав Указ №5 «Про участь України
у Військовій тренувальній місії Європейського Союзу в Республіці Малі», у
відповідь на звернення ЄС. Передбачалось, що Україна надасть матеріальнотехнічні ресурси та забезпечить стратегічні авіаційні перевезення в інтересах
місії. Проте, через військову агресію Росії проти України та необхідність
використання усіх наявних матеріально-технічних ресурсів для потреб ЗСУ, цей
процес був зупинений відповідно до резолюції КМУ від 14.04.2014 р. ЄС сприйняв
це рішення України з розумінням.
Втім, створення Литовсько-польсько-української бригади імені Великого
гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG) не лише не зупинилось, а
навпаки, прискорилось. Практично одразу після підписання Угоди про асоціацію,
19.09.2014 р. міністрами оборони трьох країн була підписана відповідна угода,
якою було офіційно засновано цю тристоронню бригаду з миротворчою функцією,
що розширює можливості участі українських підрозділів в місіях та операціях ЄС.
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Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 21.04.2011 р. «Про участь Збройних Сил України у багатонаціональних
військових формуваннях високої готовності» визнав доцільним участь підрозділів
ЗСУ у Бойових тактичних групах ЄС. Залучення сил і засобів ЗСУ до реалізації
Концепції бойових тактичних груп ЄС (БТГ), як робить висновок Інститут ЄвроАтлантичного Співробітництва, з політичної точки зору, є підтвердженням
намірів України до спільних дій із врегулювання криз в рамках СПБО ЄС9. Україна
вже взяла участь у низці БТГ, зокрема: БТГ «Балтійська» (2010 р.); Італо-угорськословенська БТГ (2012 р.); БТГ Великої Британії (2016 р.); Вишеградська БТГ (2016
р.); БТГ «HELBROC» (2011, 2014, 2016, 2018 рр.)10.
Відповідно, рівень транспозиції цього завдання є «досконалий», а імплементації
-«просунутий» (через тимчасове призупинення участі України в місіях і операціях
ЄС).
Оцінка прогресу для завдання «Збільшення участі України у навчаннях і
тренуваннях, зокрема тих, що проводяться в рамках Спільної політики безпеки і
оборони (СПБО)» є «просунутою», оскільки навіть в умовах війни, ЄС допомагає
Україні краще готувати власні підрозділи для виконання завдань, переймати
європейські знання та досвід, посилювати взаємодію та взаємосумісність
українських підрозділів з європейськими. Починаючи ще з 2005 року, Україна
бере активну участь як спостерігач у щорічних військових навчаннях ЄС з
управління кризами MILEX, а також долучається до низки інших навчальних та
тренувальних заходів Євросоюзу.
На виконання завдань, визначених Планом заходів з імплементації УА на 20142017 роки, було налагоджено співпрацю з Інститутом ЄС з питань безпекових
досліджень (EU ISS), зокрема, проводяться спільні дискусійні заходи11, готуються
та публікуються аналітичні матеріали тощо. Активно розвивається співпраця з
Європейським безпековим та оборонним коледжем на рівнях Національного
університету оборони України, який у 2018 році став Асоційованим партнером
його мережі. На базі Національного університету оборони Європейський
безпековий та оборонний коледж проводить Орієнтаційні курси Спільної політики
безпеки і оборони ЄС (CSDP OrientatioCourse), які були започатковані з 2014
року. Представники Міністерства оборони України також взяли участь в низці
заходів: конференції високого рівня з питань СПБО під егідою Європейського
безпекового та оборонного коледжу (18-19 січня 2017 р., Єреван); курсі навчальної
програми з питань СПБО (23-26 січня 2017 р., Брюссель); підсумковому семінарі з
питань СПБО (18-21 квітня 2017 р., Кишинів).
ЄС виконує Місію з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), яка
спрямована на зміцнення прикордонного контролю, у тому числі на кордонах із
Придністровським регіоном Молдови. Ця робота здійснюється в рамках заходів,
що проводяться у форматі «5+2», спрямованих на врегулювання конфлікту в
Придністров’ї, де Україна і ЄС є учасниками разом із Росією, США та ОБСЄ.
Україна ефективно взаємодіє з Консультативною місією ЄС (КМЄС або EUAM) з
питань реформування цивільного сектору безпеки з метою сприяння проведенню
комплексної реформи та підготовки (навчання і тренування) системи українських
правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів. КМЄС є
складовою частиною СПБО ЄС.
9) http://www.ieac.org.ua/public/item/96-hromadskyi-monitorynh-spivpratsi-ukrainy-ta-yes-u-bezpekovii-sferi-policy-paper
10) І.Козій, Л.Поляков, К.Федоренко «Військова євроінтеграція: як Україна виконує свої безпекові зобов’язання за угодою з ЄС»,
13.03.2019р. (https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/13/7093804/)
11) http://ipzn.org.ua/shidne-partnerstvo-ta-ukrayina-otsinka-mynulogo-poglyad-u-majbutnye/
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Зобов’язання 13 / Розвиток військового та технічного
співробітництва між Україною і ЄС
• Стаття 10 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає виконання фактично єдиного ключового завдання,
визначеного ще Планом заходів з імплементації УА на 2014-2017 рр., –
«встановлення тісних контактів між Україною та Європейським оборонним
агентством для обговорення питань, пов’язаних з удосконаленням військових
спроможностей, зокрема питань технічного характеру».
Наближення законодавства для цього зобов’язання є «просунутим». Воєнна
доктрина України 2015 р. визначає «упровадження комплексу організаційних,
технічних, економічних, правових та інших заходів, спрямованих на зниження
залежності України від критичного імпорту продукції (товарів, робіт, послуг),
підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва,
насамперед з державами-членами ЄС та НАТО»12. Україна підписала двосторонні
угоди про військово-технічне співробітництво із низкою країн-членів ЄС:
Францією, ФРН, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Чехією, Хорватією, Італією,
Болгарією.
Законопроект України «Про військово-технічне співробітництво», поданий
в український парламент в грудні 2016 р.13, передбачав одним із принципів
дотримання міжнародних зобов’язань України, взаємодію з іноземними
державами та міжнародними організаціями з метою забезпечення міжнародної
безпеки, підтримання миру і стабільності, але так і не був схвалений, оскільки був
відкликаний для доопрацювання у серпні 2019 р.
З точки зору практичної імплементації, статус виконання цього зобов’язання
є «просунутим». У 2015 році на виконання Угоди про асоціацію відбулися
переговори, після яких був підписаний рамковий документ — Адміністративна
угода між Міністерством оборони України та ЄОА. У лютому 2016 року Україна
передала ЄС схему координації з ЄОА та перелік осіб-координаторів за
напрямами діяльності Агентства14. Розвиток цього співробітництва, серед іншого,
став можливим завдяки підписаним супутнім угодам з ЄС: Угоді про процедури
безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом(чинна від
01.02.2007 р.); Угоді про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво від 24.11.2010 р.15
З метою імплементації положень Адміністративної угоди між Міністерством
оборони України та ЄОА, українською стороною сформовані координаційні групи
за напрямами діяльності ЄОА. Це створило юридичні підстави для практичного
співробітництва з країнами-членами ЄОА, а також для регулярної участі
представників України у програмах і проектах ЄОА. Зокрема, протягом 2016–2018
рр. українські експерти долучалися до роботи експертних груп ЄОА «Технічна
стандартизація» (Експертні групи «Вибухові ефекти» та «Камуфляж»), «Єдине
європейське небо» та «Європейський авіатранспортний флот». А у 2017 році, з
метою поглиблення співпраці з ЄОА за напрямом «Єдине європейське небо»,
представники України взяли участь у низці робочих засідань Військової авіаційної
12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
13) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5479&skl=9
14) https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2016.pdf
15) Горбулін В.П., Шеховцов В.С., Шевцов А.І. Входження ОПК України в Європейський оборонно-промисловий простір. НІСД,
Стратегічні пріоритети, 2015, № 1 (34), с.5-10.
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ради ЄОА політичного рівня та у щорічній конференції з цієї проблематики.
ЄОА офіційно підтвердила готовність залучити представників Міністерства
оборони України до діяльності 2-х експертних груп в рамках проекту Технічна
стандартизація (Material Standardisation): № 25 «Сумісні полігони» (Range
Interoperability) та № 27 «Методи автоматичної ідентифікації» (Automatic
IdentificatioTechnique). Між тим, у Європейському оборонному агентстві
зазначають, що Україна не повністю використовує його можливості для розвитку
військово-технічного співробітництва з Євросоюзом і його країнами-членами, а
тому завдання отримало нижчу оцінку.

НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Розповсюдження зброї масового ураження визначено однією з ключових
загроз європейській безпеці, що було зафіксовано у Європейській стратегії
безпеки та Глобальній стратегії ЄС16. Тому підсектор «Нерозповсюдження
зброї масового знищення», викладений у статті 11 Угоди про асоціацію, посів
важливе місце у безпековому блоці Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Ця
стаття має більше політичне та міжнародне значення, оскільки регулюється
міжнародними нормативно-правовими актами, ключовим з яких є Договір про
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року.
Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, приєднавшись до згаданого
Договору у 1994 році. Однак, з врахуванням наявності в Україні ядерної
енергетики (15-ти ядерних реакторів на 5-ти атомних електостанціях), науководослідних реакторів та місць зберігання залишків ядерних матеріалів, Євросоюз
приділяє велику увагу дотриманню Україною міжнародних зобов’язань щодо
недопущення «розповсюдження зброї масового знищення, супутніх матеріалів
та засобів їхньої доставки як серед державних, так і серед недержавних
суб’єктів, що становить одну з найсерйозніших загроз міжнародній стабільності
та безпеці», що і є ключовою ціллю статті 11 УА. Тому Україна та ЄС домовились
«співробітничати й робити внесок у запобігання поширенню зброї масового
знищення».
Співпраця України і ЄС щодо нерозповсюдження зброї масового ураження
реалізується на практиці шляхом: вжиття заходів, за необхідності, для підписання,
ратифікації чи приєднання, а також повної імплементації усіх відповідних
міжнародних документів; подальшого поліпшення системи національного
експортного контролю з метою забезпечення ефективного контролю за
експортом та транзитом товарів, пов’язаних зі зброєю масового знищення.
Ключовим механізмом співробітництва Сторони визначили політичний діалог.
Окрім спільних зусиль з протидії важливій загрозі безпеці України та ЄС –
розповсюдженню зброї масового ураження, Україна отримує допомогу ЄС
у здійсненні заходів надійного і безпечного зберігання ядерних матеріалів
та їх відходів. ЄС надає допомогу у підтриманні в належному стані закритої
Чорнобильської АЕС та об’єкту «Укриття» над її 4-м блоком.

16) A Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy (http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_
web.pdf)
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 14 / Розвиток військового та технічного
співробітництва між Україною і ЄС
• Стаття 11 Угоди про асоціацію
Відповідно до статті 11 УА, виконання цього зобов’язання не передбачає
адаптації українського законодавства до конкретних актів ЄС, оскільки рамки
співробітництва за цим напрямком визначаються міжнародними нормативноправовими актами. Водночас, визначаються наступні завдання цього
співробітництва:
− вжиття заходів, за необхідності, для підписання, ратифікації
чи приєднання, а також повної імплементації усіх відповідних
міжнародних документів;
− регулярний політичний діалог щодо протидії
розповсюдженню зброї масового знищення;
− поліпшення системи національного експортного контролю з
метою забезпечення ефективного контролю за експортом та
транзитом товарів, пов’язаних зі зброєю масового знищення,
зокрема кінцевий контроль за технологіями і товарами
подвійного використання;
− застосування ефективних санкцій проти порушень режимів
експортного контролю.
Регуляторне наближення і практичне впровадження. Україна ратифікувала та
виконує такі міжнародні угоди і домовленості у сфері нерозповсюдження:
• Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ратифікований у 1994
р.);
• Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення
бактеріологічної і токсичної зброї і її знищення (ратифікована у 1994 р.);
• Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і
застосування хімічної зброї (ратифікована у 1998 р.);
• Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 24 вересня
1996 р. (ратифікований у 2000 р.);
• Вассенаарська домовленість про контроль за експортом звичайних
озброєнь та товарів і технологій подвійного використання
(ратифікована у 1996 р.);
• Режим контролю за ракетними технологіями (приєдналась у 1998 р.);
• Конвенція про ядерну безпеку (ратифікована у 1997 р.);
• Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних
установок (набрала чинності для України у 2005 р.)17;

17) http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/36438
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• Об’єднана Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами
(набрала чинності для України у 2001 р.);
• Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду
(набрала чинності для України у 1996 р.);
• Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію (набрала
чинності для України у 1987 р.);
• Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної
ситуації (ратифікована у 1986 р.);
• Угода між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з
Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (набрала чинності
для України у 1998 р.);
• Додатковий протокол до Угоди між Україною та МАГАТЕ (набрав
чинності для України у 2006 р.);
• Меморандум про порозуміння між Україною та Комісією Європейських
Співтовариств з питань виконання програм технічної допомоги в сфері
ядерної безпеки (набрав чинності у 1995 р.).
На національному рівні значна увага приділяється протидії фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення. Так, у березні 2015 р. Кабінетом
Міністрів України та Національним банком України було затверджено План
заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення18. Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р було схвалено Стратегію розвитку системи
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення на період до 2020 року. План заходів на реалізацію Стратегії
затверджено розпорядженням Уряду від 30.08.2017 № 601-р.
Протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення регулюється
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення». Його попередня редакція була
схвалена у 2014 році, і не враховувала усі положення Угоди про асоціацію. Тому,
у грудні 2018 року Міністерство фінансів України ініціювало новий проект Закону
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення», яким передбачено ризик-орієнтований підхід,
спрямований на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та
накопиченню грошей чи майна для протизаконних цілей. Цей законопроект був
розроблений з метою досягнення відповідності правової системи України у сфері
протидії відмиванню доходів та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом. Схвалення
закону відбулось 06.12.2019 р., після підписання Президентом України 27.12.2019
р., закон набув чинності з 28.04.2020 р.

18) Звіт про виконання ПДА та УА за 2015 р., с.77 (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/AA_GOEI_
REPORT_Dec_2015_final_February_ukr.pdf)
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Після відмови України від ядерної зброї та приєднання до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, держава отримала запевнення в
безпеці в рамках Будапештського меморандуму. Але цей документ виявився
недієвим і не вберіг Україну від російської збройної агресії та окупації Росією,
країною-підписантом меморандуму, частини української території. Відповідно,
в нормативно-правових актах України спостерігається зниження рівня уваги
до питання нерозповсюдження зброї масового ураження як фактору загроз
національній безпеці України. Так, у Стратегії національної безпеки України 2007
р. «розповсюдження зброї масового знищення» було визначено першочерговою
загрозою для України, тоді як у Стратегії національної безпеки України 2015 р.
головною загрозою стала російська агресія. У цьому документі визначено, що
«Україна сприятиме процесу ядерного роззброєння, а також підтримуватиме
ініціативи з укладення універсального міжнародного договору щодо гарантій
безпеки, передусім без’ядерним державам». Водночас, в Стратегії також
зафіксовано, що «Україна прагне до створення на основі Будапештського
меморандуму ефективного механізму гарантування свого державного
суверенітету і територіальної цілісності». Між тим, Воєнна доктрина України
2015 р. одним із воєнно-політичних викликів, які можуть перерости в загрозу
застосування воєнної сили проти України, визначає: «розповсюдження зброї
масового ураження»19.
З точки зору наближення законодавства виконання вищеперерахованих
завдань є майже «досконале», за винятком удосконалення системи державного
експортного контролю – «просунуте», – адже внесення відповідних змін до
Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання» заплановано на 2020 рік.
З точки зору практичної імплементації, для виконання завдання щодо «вжиття
заходів, за необхідності, для підписання, ратифікації чи приєднання, а також
повної імплементації усіх відповідних міжнародних документів» 31 липня 2019
року Рада ЄС прийняла резолюцію в рамках Спільної політики із закордонних
справ і безпеки (CFSP) на підтримку біологічної безпеки в Україні відповідно
до імплементації резолюції РБ ООН 1540 (2004) щодо нерозповсюдження зброї
масового знищення та засобів її доставки. Виконання цього завдання оцінюється
як «просунуте».
Регулярний політичний діалог щодо протидії розповсюдженню зброї масового
знищення здійснюється на усіх рівнях передбачених Угодою про асоціацію
форматів. Поряд із Самітами та засіданнями Ради, Комітету та підкомітетів
асоціації діалог Україна-ЄС за цим підсектором також проводиться на рівні
Робочої групи ЄС з питань глобального роззброєння, нерозповсюдження та
контролю над озброєннями (CONOР/CODUN). Починаючи з 2011 року Україна
бере активну участь у роботі Центру передового досвіду РХБЯ ЄС (через
Регіональний Секретаріат), зокрема, у реалізації 14-ти проектів Центру. У вересні
2019 року в Україні, в рамках гранту ЄС, були проведені міжнародні навчання EU–
CHEM–REACT з оцінки ефективності нової системи цивільного захисту відповідно
до стандартів ЄС, взаємодії з країнами та інституціями ЄС. Виконання цього
завдання оцінюється як «просунуте».
З метою поліпшення системи національного експортного контролю з метою
забезпечення ефективного контролю за експортом та транзитом товарів,

19) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
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пов’язаних зі зброєю масового знищення, зокрема кінцевий контроль за
технологіями і товарами подвійного використання, у липні 2016 р. Міністерство
фінансів України затвердило Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення20. Однак, удосконалення системи
державного експортного контролю шляхом внесення відповідних змін до
Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання» визначено завданням на
2020 рік. Виконання цього завдання оцінюється як «просунуте».
Щодо «застосування ефективних санкцій проти порушень режимів експортного
контролю» Україна, так само як і ЄС, приєдналась до санкційного режиму
проти Ірану, і лише у 2016 році відповідним указом президента, рішенням РНБО
та розпорядженням КМУ Україна підтримала резолюцію Ради безпеки ООН
від 20 липня 2015 року, яка була прийнята після підписання ядерної угоди, що
передбачала поетапне скасування санкцій в обмін на контроль над іранською
ядерною програмою. Подібної політики Україна дотримується й щодо ядерної
програми КНДР. У 2018 році Верховна Рада України схвалила Постанову «Про
Заяву ВРУ «Про засудження випробувань зброї масового ураження Корейською
Народно-Демократичною Республікою»21. Виконання цього завдання оцінюється
як «досконале».
В цілому Україна повністю виконує міжнародно-правові акти щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення. Так, у 2018 році Секретаріат
МАГАТЕ підтвердив виконання в повному обсязі Україною Угоди з МАГАТЕ про
застосування гарантій у зв‘язку з Договором про нерозповсюдження ядерної
зброї22.

РОЗЗБРОЄННЯ, КОНТРОЛЬ НА Д ОЗБРОЄННЯМИ,
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА БОРОТЬБА З НЕЗАКОННОЮ
ТОРГІВЛЕЮ ЗБРОЄЮ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Стаття 12 Угоди про асоціацію «Роззброєння, контроль над озброєннями,
експортний контроль та боротьба з незаконною торгівлею зброєю» має подвійну
мету:
1. скорочення надмірних запасів стрілецької і легкої зброї та ліквідацію
залишків мін і боєприпасів; та
2. покращення контролю над озброєнням для недопущення його
нелегального поширення.
Означених цілей Сторони планують досягти шляхом розвитку співробітництва.
Для ЄС та України цей підсектор набув особливої актуальності після початку
російської збройної агресії, коли на українську територію з РФ було завезено
20) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16
21) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2285-19
22) https://www.kmu.gov.ua/news/magate-ukrayina-v-povnomu-obsyazi-vikonuye-ugodu-pro-zastosuvannya-garantij-u-zvyazku-zdogovorom-pro-nerozpovsyudzhennya-yadernoyi-zbroyi
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велику кількість легкого та важкого озброєння, частина якого була передана
незаконним збройним формуванням. В ЄС зростає стурбованість перетворенням
ОРДЛО на джерело нелегальної торгівлі зброєю в Європі (для прикладу, у
2016 році на кордоні з Польщею СБУ затримало авто з нелегальною зброєю і
боєприпасами). Така ситуація створила передумови для неконтрольованого
поширення озброєння, торгівлі, зберігання і використання. Все це вимагає від
України вдосконалення системи контролю над озброєнням та експортного
контролю, зокрема, відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС
2008/944/СЗБП від 8 грудня 2008 року, якою визначені загальні правила контролю
за експортом військових технологій та обладнання. Стаття 1 цього документу
«Загальні позиції» пояснює причину більшості відмов нашій державі у продажу
товарів і технологій подвійного використання і військового призначення:
«Держави-учасники рішуче запобігають експорту військових технологій та
обладнання, що можуть бути використані у внутрішніх військових конфліктах,
під час міжнародної агресії або сприятимуть регіональній нестабільності». Тож,
відповідно до статті 12 Угоди про асоціацію, Україна повинна посилити увагу до
цього зобов’язання.
Україні, зі свого боку, важлива координація дій з перешкоджання незаконному
обігу озброєнь та сприяння із налагодження системи контролю над озброєннями
в зоні конфлікту та прилеглих регіонах.
В рамках даного підсектору виділяється два зобов’язання:
1. удосконалення системи державного експортного контролю, що
пов’язане із адаптацією положень Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/
СЗБП;
2. співробітництво між Україною і ЄС з роззброєння, контролю над
озброєннями, експортного контролю та боротьби з незаконною
торгівлею зброєю.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 15 / Удосконалення системи державного експортного
контролю
• Стаття 12 Угоди про асоціацію
• Спільна позиція Ради ЄС 2008/944/СЗБП від 8 грудня 2008 року
Дане зобов’язання передбачає виконання завдання щодо «забезпечення
співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної
позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за
експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу
обговорення Угоди про торгівлю зброєю».
Наближення законодавства. Незважаючи на низку заходів, які виконала
Україна за цим підсектором, визначені Планом заходів з виконання УА від
2017 р. заходи щодо розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України
«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання» і забезпечення його супроводження
розгляду Верховною Радою України були виконані лише частково.
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Україна керується принципами і критеріями, викладеними в Спільній позиції
Ради ЄС 2008/944/СЗБП, але не всі зміни до Закону України «Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання» були внесені у період, що підлягає моніторингу. У 2018
році був схвалений Закон України «Про внесення змін до статті 21 Закону України
«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання», але в пояснювальній записці до
нього не зазначено, що він був спрямований на адаптацію Спільної позиції Ради
ЄС 2008/944/СFSP. Окремі зміни до цього закону були внесені такими законами:
• «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів
України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через
митний кордон України» (2018 р.);
• «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного
призначення за імпортом» (2019 р.);
• «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи» (2012 р.).
Ця робота продовжується у 2020 році23. Зміни вносяться у прив’язці до інших
законопроектів або окремих вузькоспрямованих положень, але не в цілому
як законопроект про внесення змін саме до цього закону. Втім, оцінку рівня
транспозиції цього завдання можна визначити як «просунуту».
Практична імплементація цього зобов’язання є «просунутою». З метою
протидії нелегальній торгівлі зброєю в Україні укладаються угоди з цивільними
перевізниками, схвалено Закон «Про приєднання до Протоколу про внесення
поправок до пункту а) частини першої статті 1 та частини першої та пункту
b) частини третьої статті 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє
перевезення небезпечних вантажів ДОПНВ» (19.01.2017) та Інструкцію з
проведення аналізу ризиків в ДПСУ (11.12.2017), що включає індикатори ризику,
у тому числі й транспортування вогнепальної зброї через кордон, протидію
тероризму і управління кордонами.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 974 були внесені
зміни до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання. Постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. №1 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
прийнято Єдиний список товарів подвійного використання24. Рішення було
схвалене з метою впровадження в національне законодавство Єдиного списку
товарів подвійного використання, створеного на підставі Єдиного списку товарів
подвійного використання ЄС (додаток 1 до Регламенту Ради ЄС №428/2009
від 05.05.2009), та подальшого узгодження процедур і правил державного
експортного контролю України з відповідними нормами і стандартами ЄС. Це
дозволить покращити позиції України на світовому ринку та усунути бар’єри для
українського експорту товарів подвійного використання на внутрішній ринок ЄС
за рахунок єдиного нормативного поля у сфері експортного контролю.
23) https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf
24) http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=54263&cat_id=34940
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Зобов’язання 16 / Співробітництво між Україною і ЄС з роззброєння,
контролю над озброєннями, експортного контролю та боротьби з
незаконною торгівлею зброєю
• Стаття 12 Угоди про асоціацію
Зобов’язання, власне, і визначає завдання щодо «поглиблення взаємодії з
державами-членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю»,
як це зафіксовано у Плані заходів з імплементації УА. Співробітництво між
Україною та ЄС за цим завданням розвивається як на політичному рівні, так і на
технічному рівні в рамках Трійки Робочої групи з питань експортного контролю
(COARM) – Україна і Трійки Робочої групи з питань глобального нерозповсюдження
та роззброєння (CONOP/CODUN) – Україна.
6 – 7 листопада 2017 року у м. Брюссель (Бельгія) Федеральним бюро з економічних
питань та експортного контролю Німеччини (BAFA) організовано заключне
оціночне засідання Робочої групи з питань експорту звичайних озброєнь
(COARM), до роботи якого залучено МЗС України та Держекспортконтроль.
Метою заходу було здійснення оцінки результатів реалізації ІІІ-го дворічного
проекту COARM з надання технічної допомоги, спрямованої на підвищення
ефективності експортного контролю за міжнародними передачами звичайних
озброєнь країн-бенефіціарів відповідно до рішення Ради ЄС 2015/2309/CFSP, а
також обговорення шляхів подальшого співробітництва. Серед рекомендацій
були наступні:
• просування критеріїв та принципів Спільної позиції ЄС 2008/944/СFSP
та Договору про торгівлю озброєннями;
• надання допомоги в розробці проектів законів та інших нормативноправових актів з метою впровадження ефективної системи експортного
контролю за звичайними озброєннями, а також допомоги в реалізації
відповідних вимог законодавства (у разі необхідності);
• надання допомоги в навчанні представників органів ліцензування та
правозастосування;
• сприяння прозорості та відповідальності в міжнародних передачах
озброєння;
• заохочення до підписання та ратифікації Договору про торгівлю
озброєннями, приєднання до міжнародних режимів експортного
контролю, конвенцій;
• сприяння здійсненню аналізу наявності ризику використання озброєнь
не за призначенням та зниженню такого ризику, з точки зору експорту
та імпорту.
Таким чином, виконання даного завдання оцінюється як «просунуте».

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання України щодо співпраці з ЄС із запобігання та боротьби з
тероризмом в Угоді про асоціацію винесені в окремі статті у двох розділах,
які є взаємодоповнюючими, адже стосуються одних і тих же зобов’язань та
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завдань. Якщо в Розділі ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація,
співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»
статтею 13 визначається виключно політичне зобов’язання «співробітничати на
двосторонньому, регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та
боротьби з тероризмом», то в Розділі ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» статтею
23 визначаються конкретні зобов’язання з розвитку такого співробітництва та
норми міжнародного права, на основі яких воно розвивається.
Цілями підсектору є: налагодження обміну досвідом та інформацією щодо
попередження і протидії тероризму, боротьба з фінансуванням та іншими
формами сприяння тероризму, взаємодія у створенні перешкод терористичній
діяльності та її транскордонному поширенню.
Фактично, сторони мають налагодити дієву співпрацю на всіх рівнях з питань
протидії тероризму. Україна має привести національне законодавство з
питань, що стосуються боротьби з тероризмом, у відповідність до «Резолюції
Ради Безпеки ООН № 1373 2001 року, Глобальної контртерористичної стратегії
ООН 2006 року та інших документів ООН, а також відповідних міжнародних
конвенцій та документів». Резолюція РБ ООН № 1373, зокрема, передбачає
протидію фінансуванню тероризму, що відображено у статтях 133 і 385 УА та
вимагає приведення українського законодавства у відповідність до Директиви
(ЄС) № 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для
відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС)
2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». Крім цього,
Україна ратифікувала Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом 1977
р. (Законом від 17.01.2002 № 2990-III) та Європейську конвенцію про видачу
правопорушників 1957 р. (Законом від 16.01.1998 № 43/98-ВР), що зафіксовано в
Законі України «Про боротьбу з тероризмом» 2003 року25.
Виконання Україною зобов’язань не потребує додаткових прямих витрат,
оскільки це реалізується в рамках поточної діяльності відповідних державних
структур України. У Пояснювальній записці до законопроекту щодо протидії
фінансуванню тероризму від 25.09.2019 № 2179 вказано: «Реалізація Закону не
потребує додаткових видатків з Державного бюджету України».
Імплементація цього зобов’язання не має прямих фінансових вигод, оскільки
стосується безпекових питань. Водночас, у згаданій Пояснювальній записці
зазначено, що схвалення закону щодо протидії фінансуванню тероризму
забезпечує «виконання ключових умов для надання Європейським Союзом
Україні в жовтні 2019 року другого траншу макрофінансової допомоги розміром
500 млн євро».
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 17 / Співробітництво на двосторонньому,
регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та
боротьби з тероризмом
• Стаття 23 Угоди про асоціацію
План заходів з імплементації УА на 2014-2017 роки від 17.09.2014 р. містить наступні
завдання для виконання зобов’язання:

25) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15
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1. «Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та
вдосконалення системи такого захисту» (ст. 13);
2. «Продовження діалогу з ЄС з
екстремізму та тероризму» (ст. 13);

питань

протидії

сепаратизму,

3. «Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України
у сфері боротьби з тероризмом» (ст. 13);
4. «Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом
Координатора ЄС з боротьби з тероризмом» (ст. 23).
Більшість цих завдань не містять критеріїв, за якими можна оцінити прогрес у їх
виконанні з точки зору наближення законодавства та імплементації.
Регуляторне наближення і практичне впровадження. Втім, у сфері боротьби з
тероризмом в Україні були ратифіковані:
• 1999 р. - Резолюція 1269, що прийнята Радою Безпеки на її 4053-му
засіданні;
• 2001 р. - Резолюція 1368 (2001), ухвалена Радою Безпеки на її 4370-му
засіданні, 12 вересня 2001 року;
• 2001 р. - Резолюція 1373 (2001), ухвалена Радою Безпеки на її 4385-му
засіданні, 28 вересня 2001 року та передбачена статтею 23 УА;
• 2002 р. - Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням
тероризму.
28.10.2015 р. Україна підписала додатковий протокол до конвенції Ради Європи
про запобігання тероризму, яким вводиться кримінальна відповідальність за
низку діянь, у тому числі за умисну участь у терористичній групі, проходження
курсу підготовки для вчинення терористичних актів, факт виїзду за кордон з
терористичною метою, фінансування або організацію таких поїздок, а також
створюється мережа національних, цілодобово доступних контактних пунктів
для оперативного обміну інформацією.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» був схвалений у 2014 році і діяв до
кінця 2019 року.
Документи, що становлять основу Глобальної контртерористичної стратегії 2006
р. були ратифіковані в Україні. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1407-р було схвалено Стратегію розвитку системи запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення на період до 2020 року. План заходів на 2017-2019 рр. із реалізації
Стратегії затверджено розпорядженням Уряду від 30.08.2017 № 601-р.
Закон «Про критичну інфраструктуру та її захист» не був схвалений, 29.08.2019 р.
законопроект був відкликаний для доопрацювання, хоча в Стратегії національної
безпеки України 2015 року26 передбачені заходи посилення захисту об’єктів
26) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
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підвищеної небезпеки через «комплексне вдосконалення правової основи
захисту критичної інфраструктури, створення системи державного управління
її безпекою; посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури, зокрема
енергетичної і транспортної». Вибухи на низці об’єктів критичної інфраструктури
засвідчили недосконалість заходів з їх захисту. Кращі результати у сфері
кіберзахисту: схвалено Постанову від 19.06.2019 р. № 518 «Про затвердження
Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».
Консультації Україна – ЄС проводились на технічному рівні. Наприклад,
в підсумковій заяві 21-го Саміту Україна-ЄС 2019 року питання протидії
тероризму не відображались. Не увійшли вони і в Звіт Європейської Комісії
щодо імплементації УА з Україною від 12.12.2019 р. Але під час Саміту 2018 року
співпраця з протидії тероризму була відображена. «Ми підтверджуємо наше
зобов’язання співпрацювати у протидії тероризму й організованій злочинності,
розвитку інтегрованого управління кордонами й обміну кращими практиками», сказано у Спільній заяві за підсумками Саміту Україна-ЄС 2018 року27.
Таким чином, рівень транспозиції й імплементації завдання за статтею 13
«Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення
системи такого захисту» оцінюється як «ранній» через відкликання
законопроекту «Про критичну інфраструктуру та її захист» та низку вибухів на
об’єктах критичної інфраструктури. Завдання «Підготовка пропозицій щодо
вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом» за
транспозицією оцінюється в цілому як «просунуте». А оцінка імплементації
завдання «Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму
та тероризму» є «просунутою».
План заходів з виконання УА від 25.10.2017 року не містить завдань щодо
імплементації Статей 13 і 23 УА. Водночас, опосередковано цих статей
стосується виконання завдання 586 «Імплементація міжнародних стандартів
та актів ЄС щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму»,
передбачених статтями 133 і 385 УА.
У відповідності до визначеного статтею 23 УА повного виконання Резолюції
Ради Безпеки ООН № 1373 від 2001 року, Сторони повинні зосереджувати своє
співробітництво за цим підсектором на наступному:
• припиненні фінансування тероризму;
• недопущенні пересування терористів або терористичних груп через
кордони;
• обміні оперативною інформацією;
• перешкоджанні плануванню та організації терористичних актів;
• протидії пов’язуванню тероризму з транснаціональною організованою
злочинністю, незаконним обігом наркотиків, зброї, включаючи зброю
масового ураження;
• налагодженні взаємодії між органами протидії тероризму.

27) Joint statement following the 20th EU-Ukraine Summit Brussels, 9 July 2018 (https://www.consilium.europa.eu/media/36086/jointstatement-eu-ua-summit-2018.pdf)
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Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення», який набув чинності 28.04.2020 р., був розроблений
з метою досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії
відмиванню доходів та фінансуванню тероризму до критеріїв, що висуваються
Європейським Союзом.
Закон спрямований на виконання пункту 26 Плану заходів на 2017–2019 роки
з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020
року, затвердженого розпорядженням Уряду від 30.08.2017 № 601-р; пунктів 35 і
586 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою
Уряду від 25.10.2017 № 1106, та імплементацію норм четвертої Директиви (ЄС) №
2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання
грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про
інформацію, що супроводжує грошові перекази».
Державна служба фінансового моніторингу України на постійній основі
здійснювала моніторинг питань, пов’язаних з протидією фінансуванню
тероризму, що відображалось в щорічних звітах в окремому розділі «Протидія
фінансуванню тероризму та сепаратизму». За 2018 рік Держфінмоніторингом
у 51 випадку заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за
інформацією правоохоронних органів могли бути пов’язані з фінансуванням
тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 100,9 млн гривень28.
За підтримки ОБСЄ та ЄС в Україні була оновлена Методика національної оцінки
ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. 05.03.2019 р. була
схвалена Концепція боротьби з тероризмом в Україні, яка замінила Концепцію
боротьби з тероризмом від 25.04.2013 р.
Україна поглибила співпрацю з ЄС у боротьбі з тероризмом завдяки укладанню
угод про співробітництво з Євроюст (Eurojust) (27.06.2016 р.) та про оперативне
і стратегічне співробітництво з Європолом (14.12.2016 р.), Меморандуму про
встановлення захищеної лінії зв’язку, що дозволяє обмінюватись конфіденційною
інформацією (2015 р.), призначенню українського офіцеру зв’язку до
Європолу, діяльності КМЄС в Україні, розробленій методології оцінки загроз
транснаціональної організованої злочинності SOCTA, започаткованій співпраці
з Moneyval і OLAF.
Для реалізації завдань, передбачених у цьому підсекторі, Україна залучає
експертну та фінансову допомогу ЄС в рамках проекту «Проведення
національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в
Україні» з фінансуванням – 267,8 тис. євро на період: 07.04.2015 – 15.05.2017 рр.
Таким чином, рівень транспозиції та імплементації завдань за статтею 23
оцінюється як «досконалий».

28) Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік (http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/
SDFM_AnnualReport_2018.pdf)
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РЕФОРМА ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУДОВОЇ
СИСТЕМИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Україна і ЄС домовилися про особливе значення у їхньому співробітництві
утвердження верховенства права та укріплення інституцій усіх рівнів у сфері
управління загалом та органів правопорядку та судових органів зокрема на
основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.
Ключовими цілями зусиль у цьому напрямі є зміцнення судової влади, підвищення
її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьба з
корупцією.
За даними МВФ (до пандемії COVID-19), без належного реформування судової
системи неможливий оптимістичний сценарій розвитку української економіки.
Йдеться про щорічне зростання до 6% ВВП1.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 18 / Укріплення органів правопорядку та боротьба з
корупцією
• Стаття 14 Угоди про асоціацію
• План дій з лібералізації візового режим
У межах цього зобов’язання Україна повинна створити ефективні органи
правопорядку, зокрема поліцію та ДБР, а також сформувати незалежні і
спроможні антикорупційні органи (НАЗК, НАБУ, САП, АРМА).
1) https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/19/657261/
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Наближення законодавства є переважно «просунутим». У 2015 році прийнято
закони «Про Національну поліцію» і «Про Державне бюро розслідувань». Зміни
до Закону «Про Державне бюро розслідувань» 2019 року призвели до зміни
керівництва цього органу. Водночас механізм призначення керівника ДБР
Президентом викликає сумніви з точки зору дотримання Конституції2.
Закон «Про національну безпеку України» 2018 року обмежив функції Служби
безпеки до властивих саме спецслужбі. Незважаючи на це, Служба безпеки
продовжує здійснювати досудове розслідування та утримувати спеціальні
слідчі ізолятори. Законодавчі ініціативи позбавити Службу безпеки цих функцій
наразі відсутні.
У 2014 році парламент ухвалив Закон «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». Нової
Антикорупційної стратегії наразі не затверджено.
У 2014 році прийнято Закон «Про запобігання корупції», який запровадив
електронне декларування для публічних службовців і передбачив створення
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а також
Закон «Про Національне антикорупційне бюро України», яким запровадив
спеціалізований орган досудового розслідування для справ великої корупції
(призначення директора НАБУ Президентом також є сумнівним з точки зору
Конституції). У 2015 році внесено зміни до Закону «Про прокуратуру» щодо
створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також прийнято
Закон «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Таким чином, законодавець створив досить просунуті рамки для зміцнення
органів правопорядку та зменшення корупції, однак деякі прорахунки та
брак політичної волі належно імплементувати ці закони завадили досягнути
незворотних позитивних результатів.
Практичне впровадження є переважно «просунутим». Закон «Про Національну
поліцію» містить прогресивні положення, зокрема про конкурсний відбір
керівника, деполітизацію поліції та сервісний характер її роботи. Було
створено патрульну поліцію, сформовану за конкурсом (у великих містах), яка
здобула досить високий рівень довіри громадян. Однак реформа практично не
зачепила слідчі підрозділи та кримінальний розшук. Переатестація виявилася
неефективною і внаслідок некоректних норм у законі суди повернули на посади
тих, хто не пройшов атестацію.
ДБР почало формуватися з 2017 року, коли було призначено його керівництво за
наслідками досить непрозорого і затяжного конкурсу3. У 2018 році ДБР почало
працювати, перебравши підслідність справ від органів прокуратури.

2) Конституційний Суд послідовно проводив позицію, що перелік повноважень Президента, визначений у Конституції, є
вичерпним і не може бути розширеним законом. Закон наділяє Президента повноваженням призначати і звільняти Директора
ДБР, тоді як Конституція не містить такого повноваження. Президент Володимир Зеленський подав навіть проект змін до
Конституції, яким планував легітимізувати це повноваження, однак 16 грудня 2019 року Конституційний Суд заблокував цю
ініціативу, визнавши, що проект може порушити «баланс конституційних повноважень між Президентом України та Кабінетом
Міністрів України, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану Президенту України» (http://www.ccu.gov.
ua/sites/default/files/docs/7_v_2019.pdf). Це ж зауваження стосується призначення Президентом Директора НАБУ.
3) Див., наприклад, Олена Яхно, Пало Вуєць «Прорив Труби. Хто очолив Державне бюро розслідувань (досьє)» // https://
glavcom.ua/publications/proriv-trubi-hto-ocholiv-derzhavne-byuro-rozsliduvan-dosje-452183.html; Олексій Братущак ««Фарс». Як
Порошенко з Турчиновим розписали Бюро розслідувань» // https://www.pravda.com.ua/articles/2017/11/17/7162408
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У 2019 році, внаслідок справедливої критики4, керівника ДБР законом зміщено з
посади і розпочато новий конкурс на цю посаду. Новий Президент уповноважив
тимчасово виконувати повноваження директора бюро народну депутатку зі
своєї фракції.
НАЗК - центральний орган, який забезпечує формування та реалізує державну
антикорупційну політику. З 2015 до 2019 року НАЗК було колегіальним органом,
члени якого були відібрані за конкурсом. Конкурс був політизований. НАЗК
працювало в умовах внутрішніх конфліктів і здобуло репутацію органу, який
покриває корупцію5. У 2019 році змінами до закону НАЗК було перезавантажено
і воно стало єдиноначальним органом, отримавши шанс здобути репутацію
незалежного й ефективного.
НАБУ - орган досудового розслідування справ про високопосадову корупцію,
який здійснює діяльність під процесуальним керівництвом прокурорів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Функціонує з 2015 року. Має
оперативні підрозділи. Щороку НАБУ має проходити аудит діяльності. Були
політично вмотивовані спроби (але безуспішні) використати цей інструмент
для усунення з посади директора НАБУ, який демонструє достатній рівень
незалежності.
АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
виявлення, розшуку та управління активами кримінального походження.
Функціонує з 2016 року. Внаслідок неналежного управління одним із об’єктів
керівника АРМА відсторонили, а пізніше звільнили. З 2019 року АРМА не має
постійного керівника.
Найбільшу відданість цілям відповідних органів демонструють керівники, які
були відібрані на конкурсах за участі авторитетних міжнародних експертів
(НАБУ, оновлене НАЗК). Органи, де конкурси на керівні посади були проведені у
політизований спосіб, показали низьку ефективність.

Зобов’язання 19 / Зміцнення судової влади, підвищення її
ефективності, гарантування її незалежності
• Стаття 14 Угоди про асоціацію
У межах цього зобов’язання Україна повинна провести всеосяжну судову
реформу, зокрема сформувати спроможні судові інституції, оновити і впровадити
процесуальні кодекси, підвищити ефективність виконання судових рішень, а
також забезпечити незалежні та ефективні прокуратуру та адвокатуру.
Наближення законодавства є «просунутим». У 2016 році внесені зміни до
Конституції, а на їх основі прийняті нові закони «Про судоустрій і статус суддів»,
«Про Вищу раду правосуддя», внесені комплексні зміни до процесуальних
кодексів, що зокрема дало можливість: спростити судову систему, запровадити
конкурси на всі вакантні суддівські посади, позбавити політичні органи
повноважень щодо просування по службі та звільнення суддів, а також
підвищити (принаймні на законодавчому рівні) вимоги до професійних та етичних
4) Див., наприклад, Олександр Лємєнов «Сім фальшивих нот Труби»; «ДБР: реквієм за правоохоронною мрією» // https://zn.ua/
ukr/internal/sim-falshivih-not-trubi-315730_.html; https://zn.ua/ukr/internal/dbr-rekviyem-za-pravoohoronnoyu-mriyeyu-330621_.
html
5) Див. більше: International Anti-Corruption Advisory Board «E-Declarations Enable Identification of Illegal Welth» // https://euaci.eu/
what-we-do/resources/e-declarations-enable-identification-of-illegal-wealth; Олександра Дрік «НАЗК: 5 проблем, які має вирішити
перезапуск провального органу» // https://rpr.org.ua/news/nazk-5-problem-yaki-maje-vyrishyty-perezapusk-provalnoho-orhanu/
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стандартів діяльності суддів. У 2016 році прийнято нові закони для підвищення
ефективності виконання судових рішень «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» і «Про виконавче
провадження».
Конституційними змінами 2016 року прокуратура позбавлена надмірних
функцій, зокрема щодо загального нагляду, досудового розслідування, а також
представництва громадян в судах. Функція досудового слідства передана
новоствореному ДБР.
Наразі відсутні законодавчі ініціативи, спрямовані на реформу адвокатури та
демократизацію органів адвокатського самоврядування.
Практичне впровадження є різновекторним. З 2016 року відбір, оцінювання,
просування по службі, звільнення з посади суддів – стали виключною
компетенцією органів суддівського врядування - Вищої кваліфікаційної комісії
суддів (ВККС) і Вищої ради правосуддя (ВРП), з більшістю суддів, обраних суддями,
у їх складі. На жаль, ці органи не стали агентами змін. Передусім це пов’язано з
низькою якістю кадрового складу цих органів та поблажливою до корумпованої
поведінки суддів діяльністю. У 2019 році за ініціативою нового Президента
прийнято закон, яким припинено повноваження ВККС. Однак уповноваження
ВРП на лідерство у проведенні подальшої реформи призвело до провалу. Нова
ВККС наразі не сформована, співпраця з міжнародними інституціями для цього
не налагоджена.
Для виключення з суддівського корпусу непрофесіоналів і корумпованих
суддів була запроваджена разова процедура оцінювання усіх чинних суддів
– за критеріями компетентності, доброчесності і професійної етики. Однак за
її результатами (станом на кінець 2019 року оцінювання пройшла приблизно
половина суддівського корпусу) були визнані такими, що не відповідають вимозі
доброчесності, лише 3% суддів, які проходили оцінювання. Водночас ВРП
відмовилася звільняти навіть таких суддів, посилаючись на невмотивованість
рішень ВККС. Позитивним у процедурі оцінювання стало залучення експертів від
громадськості через Громадську раду доброчесності. Її негативні висновки про
суддів хоч ігнорувалися ВККС, але стали яскравим свідченням неефективності
ВККС.
За час реформи в місцевих та апеляційних судах утворилася велика кількість
вакансій (приблизно третина суддівського корпусу). Жодна конкурсна процедура
добору в місцеві та апеляційні суди завершена не була. «Нові» апеляційні суди
сформовані не за конкурсом, а через переведення до них суддів ліквідованих
апеляційних судів.
Відповідно до конституційних змін Верховний Суд прийшов на зміну попереднього Верховного Суду і трьом вищим спеціалізованим судам. Він почав
працювати наприкінці 2017 року. На жаль, маніпуляції під час конкурсних відборів
стали на заваді потраплянню в суд достатньої кількості агентів змін. Законом
2019 року, ініційованим вже новим Президентом, запропоновано удвічі скоротити
склад Верховного Суду. Мотиви цього рішення не були пояснені суспільству.
Рада Європи і Венеційська комісія розкритикували цей крок, посилаючись
на необхідність спочатку суттєво зменшити навантаження на суд, а також на
незавершеність реформи судів нижчого рівня. Верховний Суд оскаржив ці зміни
до Конституційного Суду і добився визнання їх неконституційними у 2020 році.
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Безкарність високопосадової корупції та затягування в судах розгляду справ
проти топ-корупціонерів призвели до формування Вищого антикорупційного
суду. Протягом 2018-2019 років ухвалені необхідні закони. Відбір суддів цього
суду відбувся за активної участі міжнародних експертів. А з вересня 2019 року
Вищий антикорупційний суд почав здійснювати процесуальну діяльність.
У 2018 році Президент прийняв рішення реорганізувати більшість місцевих (крім
адміністративних) та апеляційних судів. Місцеві суди мали бути укрупнені, а їхня
кількість мала зменшитися у два-три рази. Наразі стадію реорганізації пройшли
апеляційні суди (переважно це було лише перейменування). Нові місцеві суди
залишаються на папері.
Законодавче рішення про створення служби судової охорони - нової
мілітаризованої служби в системі судової влади - прийнято у 2016 році. Її
керівництво призначено у 2019 році. З того часу почалося формування служби і
суди поступово беруться під охорону службою судової охорони.
У 2017 році прийняті і набрали чинності нові редакції Цивільного і Господарського
процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства,
які зменшили кількість судових інстанцій з чотирьох до трьох, запровадили
або вдосконалили спрощені форми судового процесу, запровадили судову
медіацію, створили законодавчі передумови для функціонування електронного
судочинства тощо. Наразі деякі новели залишаються без належної імплементації.
У кримінальному судочинстві відбулися точкові зміни, які переважно негативно
вплинули на ефективність досудового розслідування.
Розпочато реформування системи виконання судових рішень, зокрема,
запроваджено інститут приватних виконавців, що посприяло незначному
покращенню ситуації з виконанням судових рішень. Наразі кількість приватних
виконавців у десятки разів менша від державних виконавців, що не сприяє
рівноцінній конкуренції. Є прогрес у виконанні судових рішень внаслідок
припинення корупційних практик блокування виконавчих проваджень.
З ухваленням у 2014 році нового Закону «Про прокуратуру» були запроваджені
органи самоврядування прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
прокурорів. Однак ці органи не були наполегливими в очищенні прокурорського
корпусу. У 2019 році з ініціативи Президента внесено зміни до Закону «Про
прокуратуру». Була зупинена діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. Багато питань, що раніше визначалися законом, віддані
на регулювання Генеральному прокурору. Функції з добору, атестації та
дисциплінарні повноваження передано кадровим комісіям, створеним
Генеральним прокурором (на практиці наполовину складаються з прокурорів,
наполовину з представників громадянського суспільства). Зміни до Закону
«Про прокуратуру» 2019 року дали імпульс для очищення прокуратури від
недоброчесних кадрів, що (на відміну від судів) має позитивні тенденції
(наприклад, атестацію пройшли лише 45% працівників Генеральної прокуратури,
а на нові посади оголошено конкурс із закликом взяти участь до правників з-за
меж системи прокуратури). Однак суди можуть зупинити цю тенденцію, якщо
будуть поновлювати звільнених прокурорів. На 2020 рік запланована атестація
прокурорів регіональних та місцевих прокуратур. Водночас зберігається брак
інституційної спроможності прокуратури бути незалежною, адже залишається
суто політичним спосіб призначення та зміщення Генерального прокурора.
Адвокатура де-факто не є самоврядною організацією. Національна асоціація
адвокатів, яку очолює вузьке коло адвокатів, не користується авторитетом,
але залишається досить впливовою через контроль над кваліфікаційно72

дисциплінарними органами адвокатів та фінансами, які формуються з членських
внесків усіх адвокатів.
Протягом 2015-2016 років за рахунок розширення мережі центрів з надання
безоплатної правової допомоги та передання їм функції представництва
інтересів громадян від прокуратури покращено доступ до правосуддя для
вразливих соціальних груп.

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Підсектор «Протидія дискримінації та захист прав людини» стосується
питань, пов’язаних з правами людини, протидією дискримінації, домашньому
насильству, протидією катуванню, діяльністю інститутів захисту прав людини,
державною політикою у сфері захисту прав меншин і права на мирні зібрання,
а також викликів для прав людини і державної політики в контексті конфлікту з
Російською Федерацією.
Зобов’язання
цього
підсектора
передбачають
гармонізацію
антидискримінаційного права з правом ЄС через впровадження додаткової
термінології, посилення відповідальності за прояви дискримінації та зміни
у веденні судової статистики, гармонізацію з правом ЄС у сфері діяльності
інститутів захисту прав людини, посилення протидії насильству стосовно
жінок і домашньому насильству, зміну умов утримання засуджених на
гауптвахті, удосконалення механізмів протидії катуванню та жорстокому
поводженню, створення нової моделі державної етнополітики, закріплення
гарантій свободи мирних зібрань, формування політики щодо прав людини та
належного адміністрування у контексті конфлікту з Російською Федерацією,
реалізацію Національної стратегії з прав людини та Плану заходів з її виконання,
декриміналізацію свідомого зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами,
приведення декомунізаційного законодавства у відповідність з рекомендаціями
Венеціанської комісії.
Реалізація цих зобов’язань дозволить гармонізувати державні політики та норми
у сфері захисту прав людини з відповідними політиками і нормами ЄС, посилити
захист прав громадян України, іноземців і осіб без громадянства на території
України, зокрема, захист від різних форм насильства, ефективно відповісти
на виклики у цій сфері, пов’язані з конфліктом та окупацією частини території
України.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 20 / Гармонізація антидискримінаційного
законодавства з правом ЄС
• Директива Ради ЄС № 2000/43/ЄC від 29 червня 2000 року
• Директива Ради ЄС № 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року
• Рамкове рішення Ради ЄС № 2008/913/JHA від 28 листопада 2008 року
Зобов’язання передбачає законодавчі і нормативні зміни, спрямовані на
посилення протидії дискримінації, впровадження у законодавство термінів
«віктимізація», «дискримінація за асоціацією», «розумне пристосування»
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та «відмова від розумного пристосування», посилення відповідальності за
дискримінацію і злочини на ґрунті ненависті, запровадження системи статистики
судової практики з питань дискримінації.
Наближення законодавства у цій сфері є «раннім». Норми щодо запровадження
нових термінів і посилення інституційної спроможності омбудсмана пропонував
втілити проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії
дискримінації із правом Європейського Союзу)» (реєстраційний номер 3501
від 20 листопада 2015 р., повторно зареєстровано 29.08.2019 року, № 0931),
який було ухвалено у першому читанні у 2016 році, і розгляд якого поновився
у 2019 році. Деякі норми пропонованого закону, хоча й схвалені експертами
ЄС та окремими інституціями, не імплементовані навіть у право ЄС, зокрема
мандат антидискримінаційного органу щодо видання актів, обов’язкових до
виконання (тільки щодо захисту персональних даних), та поняття множинної
дискримінації (згадується в одному акті ЄС, але не має визначення). З точки
зору транспозиції чинного законодавства ЄС їхня наявність не є обов’язковим
елементом для гармонізації законодавства. Водночас це може бути проактивною
імплементацією, оскільки впровадження цих норм в ЄС широко обговорюється, і
найімовірніше, відбудеться в найближчі роки.
Поняття «розумного пристосування» визначається ратифікованою Україною
Конвенцією ООН «Про права людей з інвалідністю» (і Законом «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні») як таке, що стосується сфери
захисту прав осіб з інвалідністю, і так само тлумачиться у праві ЄС. Водночас
експерти наголошують на можливості ефективного застосування цього
терміну і в інших сферах протидії дискримінації, що могло б бути відображено в
законопроекті.
Практична імплементація зобов’язання є також «ранньою». Збір даних і
статистики щодо судових рішень у сфері дискримінації в цілому відповідає
підходу до питання статистики експертів високого рівня ЄС6. Рішення Ради суддів
України № 65 16 вересня 2016 року рекомендує Державній судовій адміністрації
України сприяти збору, аналізу та поширенню статистики, розподіленої за
статевою ознакою, а також кількості справ щодо насильства та дискримінації по
категоріях справ. Однак дане рішення мало рекомендаційний характер і станом
на 2020 рік імплементується лише в частині щодо гендерного розподілу складу
судів і Державної судової адміністрації7.

Зобов’язання 21 / Гармонізація з правом ЄС діяльності інститутів у
сфері захисту прав людини, запобігання та протидії дискримінації
Зобов’язання корелює з положеннями:
• Директиви Ради ЄС № 2000/43/EC та Директиви Ради ЄС № 2000/78/EC
• Рекомендацій Європейської Комісії щодо стандартів для «органів
рівності» (equality bodies)
• Ратифікованими Україною міжнародними документами у сфері рівності
та гендерної рівності, зокрема Конвенцією ООН про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок, Національним планом з виконання

6) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_guidelines_4-10-18_without_date_july.pdf
7) https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/gender/
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резолюції Ради безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період
до 2020 року
• Рекомендаціями
експертів
опублікованими у 2017 році

проекту

Twinning

Ombudsman,

Зобов’язання передбачає посилення інституційної спроможності інституту
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розширення мандату
омбудсмана на сферу права на «належне адміністрування», створення інституту
Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.
Регуляторне наближення та імплементація в рамках цього зобов’язання є
різнонаправленою.
Для посилення інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у сфері протидії дискримінації потрібно
поширити імунітет на співробітників Секретаріату Уповноваженого, посилити
соціальні гарантії для омбудсмана, та зобов’язати уряд вносити без змін
пропозиції омбудсмана щодо бюджету Секретаріату до проекту державного
бюджету. Для запровадження в законодавство та до сфери відповідальності
омбудсмана права на «належне адміністрування» потрібно внести зміни
до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,
розробити та схвалити кодекс Належної адміністративної поведінки. Жодна з цих
рекомендацій наразі не є оформленою як законодавча пропозиція, що дозволяє
оцінити транспозицію та імплементацію завдань як «не розпочату».
Для координації діяльності органів виконавчої влади у сфері впровадження
гендерної рівності мала бути створена посада Урядового уповноваженого з
питань гендерної політики. Відповідний індикатор було закладено у Плані дій
з виконання УА. Постанову про створення інституту Уповноваженого було
схвалено у червні 2017 року. Роботу Урядова уповноважена почала з січня 2018
року. Водночас інституційне забезпечення державної політики у сфері гендерної
рівності експерти розглядають як недостатньо ефективне, з дублюванням
функцій і подекуди недостатнім рівнем повноважень. Також експерти
вказують, що аналогів інституту Урядового уповноваженого немає в структурі
інституціонального механізму реалізації гендерної політики таких країн як
Швеція, Фінляндія, Норвегія або Ісландія. Однак враховуючи дискретність
політики членів ЄС у цьому питанні, та загальну відповідність цього показника
принципам політики ЄС, його транспозицію та імплементацію можна розглядати
як «досконалу».

Зобов’язання 22 / Ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із
цими явищами (Стамбульська конвенція)
• Ратифікація Стамбульської конвенції та впровадження законодавства,
спрямоване на протидію ґендерно зумовленому насильству, яке
б дозволяло ефективно йому запобігати через запобіжні заходи,
адміністративні та кримінальні покарання.
Дане зобов’язання відповідає Резолюції Європейського парламенту №
2019/2855(RSP), яка закликає країни-члени ЄС і ЄС у цілому ратифікувати
Стамбульську конвенцію та ефективно впроваджувати наявне законодавство,
спрямоване на протидію ґендерно зумовленому насильству.
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Наближення законодавства. 12 листопада 2016 року Президент України
Петро Порошенко вніс до Парламенту проект закону № 0119 від 14.11.2016»Про
ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція),
який передбачав ратифікувати конвенцію з заувагою до пункту про компенсацію
жертвам насильства. 15 листопада 2016 року Верховна Рада України відправила
проект на доопрацювання в Комітет у закордонних справах. 20 травня 2019 року
проект було відкликано. Транспозиція цього завдання є ранньою, імплементація
не розпочата.
У грудні 2017 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами»8, Закон України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству»9, які запровадили поняття
«домашнє насильство», «обмежувальні заходи щодо осіб, які вчинили домашнє
насильство», «насильство щодо подружжя», «примушування до шлюбу»,
«незаконне проведення та примушування до аборту або стерилізації» тощо, які
відповідають принципам Стамбульської конвенції.
З точки зору практичного впровадження, станом на квітень 2020 року з початку
року притягнуто до адміністративної відповідальності 34 тисячі осіб за вчинення
домашнього насильства, слідчі направили до суду понад 470 кримінальних
проваджень щодо вчинення домашнього насильства та винесли понад 11 000
термінових заборонних приписів10.

Зобов’язання 23 / Приведення умов утримання засуджених та осіб,
взятих під варту, у відповідність до міжнародних норм і стандартів
стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління
Військової служби правопорядку
• Стаття 14 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає видання наказу Міноборони щодо внесення змін
до Інструкції про порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та
затриманих військовослужбовців та переобладнання приміщень, де утримуються
засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до міжнародних норм і стандартів.
У Плані заходів з виконання УА дане зобов’язання прив’язане до статті 14 УА
«Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод», яка
є дуже загальною. У звітах Міністерства оборони не вказується, про які саме
норми та стандарти йдеться.
Наближення законодавства. У січні 2017 року Наказом Міністерства оборони
України від 27.01.2017 № 56 (Про внесення змін до наказу Міністерства оборони
України від 26.09.2013 № 656, зареєстровано в Мін’юсті від 07.03.2017 № 314/30182)
затверджено Інструкцію про порядок і умови тримання засуджених, узятих під
варту та затриманих військовослужбовців11.

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
10) https://varta1.com.ua/sumna-statystyka-z-pochatku-roku-politsejski-prytyagnuly-do-vidpovidalnosti-34-tys-osib-zadomashnye-nasylstvo/
11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0314-17
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Імплементація. Згідно зі звітом за 4-й квартал 2019 року, приміщення 7 гауптвахт
були відреконструйовані відповідно до міжнародних стандартів, ще на трьох
- роботи тривали12. Формально транспозиція є «досконалою», імплементація
- «ранньою», однак повна оцінка зобов’язання потребує переліку конкретних
стандартів, у відповідності до яких здійснюють переобладнання гауптвахт.

Зобов’язання 24 / Удосконалення механізмів протидії катуванню та
жорстокому поводженню з людьми
• Стаття 14 Угоди про асоціацію
Дане зобов’язання передбачає приведення визначення терміна «катування»
у відповідність до міжнародних стандартів та розробити превентивні і
компенсаторні заходи з метою протидії катуванню та жорстокому поводженню. У
Плані заходів з виконання УА воно прив’язане до статті 14 «Верховенство права та
повага до прав людини і основоположних свобод». Також рамковим документом
для цього положення є Європейська конвенція прав людини.
Наближення законодавства. Визначення «катування» у Кримінальному кодексі
України не змінювалося з 2009 року13. За даними «Пульсу Угоди», проекти
відповідного закону і НПА були розроблені та погоджені з експертами ЄС, однак
тексти законопроектів не доступні14.
Практичне впровадження. На створення практичних механізмів спрямоване
завдання розробити превентивні і компенсаторні заходи з метою протидії
катуванню та жорстокому поводженню, яке передбачало розробку відповідного
нормативно-правового акту та впровадження відповідних практик. За даними
«Пульсу Угоди», проекти відповідного закону і НПА були розроблені та погоджені
з експертами ЄС, однак ці проекти недоступні.
За дорученням Національної поліції від 26.02.2020 № 2475/01/37-2020 створено
робочу групу з питань підготовки технічного завдання для розробки підсистеми
«Custody Records» у системі «Інформаційний портал Національної поліції
України», до якої будуть заноситися відомості про затриманих осіб в усіх
підрозділах поліції.
Існує проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції щодо формування
інформаційної підсистеми «ІТТ custody records». Даних щодо відповідності актам
ЄС немає, але профільні експерти оцінюють новацію позитивно, що свідчить про
відповідність новацій принципам Європейської конвенції з прав людини15. З 2017
року в ізоляторах тимчасового тримання Нацполіції впроваджується система
фіксації та моніторингу дій із затриманими особами (Custody Records)16.
На лютий 2020 систему в тестовому режимі підключено до 130 ІТТ 24 областей
та м. Києва. Водночас функціонування системи вимагає ухвалення низки НПА,
спрямованих на, зокрема, захист персональних даних і врегулювання доступу
до них17. Імплементацію можна оцінити як «ранню».

12) http://www.mil.gov.ua/content/dmos/4_2019.pdf
13) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
14) https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/human-rights-justice-and-anticorupption/2018-substream1-68
15) https://ecpl.com.ua/news/custody-records-systema-scho-zapobihatyme-porushennyu-prav-lyudyny-v-izolyatorahtymchasovoho-trymannya/
16) https://dduvs.in.ua/2019/06/13/custody-records/
17) http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/107-REKOMENDATSIY.pdf
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Зобов’язання 25 / Створення нової моделі державної етнополітики
• Директиви Ради ЄС № 2000/43/EC та Директиви Ради ЄС № 2000/78/EC
• Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
• Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин
• Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
Зобов’язання передбачає гармонізацію державної політики стосовно
національних меншин і корінних народів з рамковими документами ЄС,
перерахованими вище. У 2014-2015 роках низка завдань у рамках цього
зобов’язання виконувалися як частина Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ).
У частині розробки законодавства, яке б окреслило рамки державної етнополітики
у відповідності до міжнародних зобов’язань України, прогрес практично
нульовий. Із 5 зазначених у Плані заходів з виконання УА нормативно-правових
актів було розроблено тільки законопроект «Про статус кримськотатарського
народу». Законопроект з такою назвою було зареєстровано на сайті Ради у 2019
році18, однак згодом відкликано.
Імплементація. Заходи у рамках ПДВЛ передбачали створити Міжвідомчу робочу
групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до
2020 року, створити державне підприємство «Кримський дім» та подати в ООН і
Раду Європи доповіді щодо виконання міжнародних зобов’язань України19.
Шостий фінальний звіт Європейської Комісії засвідчив виконання Україною ПДВЛ.
Закон України № 454 «Про утворення державного підприємства «Кримський
дім»20 було ухвалено у 2014 році, постанову Кабінету міністрів № 993 «Про
утворення Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року»21 схвалено в листопаді 2015 року.
Міжвідомчу робочу групу було створено, також було створено 5 секторальних
підгруп22. Попри це, її функціонування не привело до повноцінної реалізації
Стратегії. Станом на 2020 рік експерти вказували на такі наявні проблеми
ромської меншини23:
• необхідність посилення уваги до боротьби з будь-якою формою
дискримінації, расизму, насильства та нападів на етнічному ґрунті;
• проблему доступу неповнолітніх та молоді з ромської національної
меншини до отримання загальної середньої, професійно-технічної
та особливо вищої освіти, а дорослих осіб – до системи подолання
неписемності;

18) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66511
19) 22-23 Об’єднану доповідь України про виконання Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,
Третю національну доповідь про політику України щодо виконання положень Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин, Четверту доповідь України про виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.
20) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454-2014-%D1%80
21) https://www.kmu.gov.ua/npas/248677547
22) https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/discussion-of-the-future-roma-strategy-in-ukraine
23) https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/discussion-of-the-future-roma-strategy-in-ukraine
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• в умовах децентралізації є проблема з вирішенням житлових
та
матеріально-побутових
питань,
забезпечення
належного
функціонування житлової інфраструктури в місцях компактного
проживання осіб з числа ромської національної меншини, а також
питання оформлення документів на володіння житлом та земельними
ділянками;
• станом на травень 2020 року, особливо з урахуванням наслідків
пандемії COVID-19, низьким є рівень зайнятості, що тягне за собою
зниження рівня доходів сімей, збільшення суспільної напруги;
• недостатнім є рівень доступу представників ромської національної
меншини до медичних послуг, зокрема у зв’язку з малозабезпеченістю;
• є потреба у вирішенні питань з підтвердженням громадянства,
оформленням документів, що посвідчують особу, оформленням
реєстрації місця проживання.
ДП «Кримський дім» існує і функціонує з 2015 року, хоча його сайт практично
припинив оновлюватися з лютого 2019 року.

Зобов’язання 26 / Декриміналізація свідомого зараження ВІЛ та
іншими інфекційними хворобами
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Зобов’язання передбачає внести зміни до статей Кримінального кодексу, що
стосуються зараження ВІЛ. Правозахисники вказують на два дискримінаційні
аспекти чинного законодавства. По-перше, окрема згадка ВІЛ у Кримінальному
кодексі призводить до стигматизації ВІЛ-позитивних осіб, по-друге,
формулювання «свідоме поставлення іншої особи в небезпеку» є недостатньо
чітким.
Наближення законодавства не розпочиналось. План заходів з імплементації
УА передбачає розробку законопроекту, який замінив би термін «зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» на
«інфікування збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби». Водночас у
2018 році МОЗ оприлюднив проект закону24, який би замінив ст. 130 КК на «умисне
зараження невиліковною інфекційною хворобою».
Обидва формулювання є недостатньо чіткими та потребують доопрацювання і
додаткових консультацій з експертами.
Практична імплементація даних норм не розпочалася через відсутність
нормативних передумов.

Зобов’язання 27 / Закріплення гарантій свободи мирних зібрань
• Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
• Рекомендації Венеціанської комісії
Зобов’язання передбачає розробку та ухвалення законопроекту, спрямованого
на усунення надмірних обмежень, заповнення прогалин і гармонізацію
законодавства щодо проведення мирних зібрань, і відповідає нормам ЄС,
24) https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-zakonu-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakonodavchihaktiv-ukraini-u-sferi-protidii-poshirennju-hvorob-zumovlenih-vil
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зокрема, практиці ЄСПЛ (справа «Верєнцов проти України»). Станом на травень
2020 року в Україні немає окремого законодавчого акту, що регулював би мирні
зібрання. Сфера регулюється статтею 39 Конституції, окремими нормами
у законодавстві. Зокрема, сфера регулювалася Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 28 липня 1988 року «Про порядок організації і проведення
зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР», який, проте, був
визнаний неконституційним у 2016 році25. Така невизначеність призводить як до
потенційних порушень прав громадян, так і до неможливості держави ефективно
регулювати цю сферу.
Наближення законодавства. У 2015 в Раді було зареєстровано два законопроекти
із назвою «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстраційний номер 358726,
3587-127). У 2019 році обидва законопроекти було відкликано.
Експерти Ради Європи надали свій висновок щодо регулювання даної сфери28.
Серед основних рекомендацій варто назвати такі:
• необхідність законодавчого врегулювання сфери, зокрема, відповідно
до рішення ЄСПЛ у справі «Веренцов проти України»;
• необхідність чіткого визначення поняття «зібрання»;
• чітке визначення умов попереднього повідомлення про намір провести
зібрання;
• визначення поняття «спонтанні зібрання» та відповідні поправки у
норми про попереднє повідомлення;
• чітке визначення умов, за яких може бути накладено обмеження на
реалізацію права на мирні зібрання.
З точки зору практичного впровадження сфера лишається неврегульованою.
Водночас запроваджуються окремі норми та практики, що потенційно корелюють
з рамковими документами ЄС. Наприклад, наказом МВС від 23.08.2018 № 706
затверджено Концепцію запровадження в діяльності органів та підрозділів
Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної
безпеки та порядку під час проведення масових заходів. Також до 1 жовтня 2018
року МВС мало розробити план заходів стосовно реалізації Концепції. Однак
жодного з цих документів немає у відкритому доступі. Відповідність даних НПА
нормам ЄС потребує окремої оцінки.

Зобов’язання 28 / Дотримання зобов’язань щодо прав людини та
належного адміністрування у контексті конфлікту з Російською
Федерацією
Дане зобов’язання об’єднує групу проблемних питань, що виникли внаслідок
конфлікту з Російською Федерацією та шляхів їх вирішення у межах рамкових
міжнародних документів та законодавства ЄС. Воно передбачає заходи,
спрямовані на забезпечення прав незаконно утримуваних осіб на окупованих
територіях і в Росії, прав мешканців окупованих територій, прав внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції (бойових дій),
згрупованих за наступними блоками завдань:
25) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9306400-88
26) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57310
27) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57396
28) http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/VC_PA_R.pdf
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• Блок завдань 27.1 / Статус незаконно утримуваних осіб в Росії та на
окупованих територіях
Наближення законодавства є «раннім». В українському законодавстві не було
системних спроб сформувати єдиний список незаконно затриманих осіб з
чіткими критеріями. Спроби законодавчого врегулювання стосувалися питань
соціального захисту - на це був спрямований законопроект «Про правовий
статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників, або
засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами» (№ 0936
від 29.08.2019, знято з розгляду)29 та постанова Кабміну від 18 квітня 2018 р. № 328
щодо «Передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту
і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої
свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією
та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у
зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб,
підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення
тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені
Левка Лук’яненка»30, яка регулювала виплати родинам політв’язнів. Експерти
у 2019 році критикували законодавчу базу за відсутність чітких критеріїв
визначення статусу українського політичного в’язня в Росії та на окупованих
територіях31.
Практична імплементація не розпочиналась. На практиці інформацію про
українських в’язнів у Росії збирають як офіційними шляхами, так і через соціальні
та медійні ініціативи, але жоден з цих каналів не є нормативно оформленим і не
надає інформації, яка є визнаною офіційною та вичерпною.
• Блок завдань 27.2 / Єдина інформаційна база даних про внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та виборчі права
Наближення законодавства є «просунутим». Зокрема, з метою виконання
зобов’язання були затверджені наступні нормативно-правові акти:
• Постанова Кабміну «Про затвердження Порядку створення, ведення та
доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб» була прийнята у 2016 році у відповідності до ст. 4
Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб»32. Постанова врегульовує умови створення, ведення та доступу
до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.
• Ухвалений у грудні 2019 року новий Виборчий кодекс33 передбачає
можливість для ВПО голосувати на місцевих виборах у новому місці
проживання.
Практичне впровадження є також «просунутим». На практиці ЄІБД працює,
переважно в рамках питань контролю соціальних виплат. На початку роботи
бази в кінці 2016 року її багато критикували за незадовільне функціонування.
Згодом скарги вже не були настільки поширені, однак ще у 2018 році база не була
завершеною, зокрема, не було розроблено належну систему захисту її даних34.
29) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66567
30) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2018-%D0%BF
31) https://www.pravda.com.ua/columns/2019/09/6/7225423/
32) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
33) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
34) http://www.golos.com.ua/article/310237
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Оцінка сучасного стану роботи ЄІБД потребує незалежного моніторингу та
оцінки.
Перші вибори за новими правилами мають відбутися восени 2020 року, до того
немає можливості оцінити якість імплементації законодавства.
• Блок завдань 27.3 / Доступ до базових адміністративних процедур
для осіб, що мешкають на тимчасово окупованих територіях
Наближення законодавства є «раннім». Закон від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
передбачає адміністративну процедуру встановлення фактів народження та
смерті на ТОТ, яку мали запровадити протягом місяця після ухвалення Закону.
Кабінету Міністрів України було надано один місяць з дня набрання законом
№ 2268-VIII чинності (24 лютого 2018 р.) для розробки такої процедури та
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього закону.
Також цей закон передбачає пільги зі сплати судового збору при зверненні
до суду за встановленням фактів народження або смерті на ТОТ, на підставі
чого ст. 5 Закону України «Про судовий збір» доповнено п. 21, який передбачає
звільнення від сплати судового збору у справах за заявами про встановленням
фактів народження або смерті, які сталися на ТОТ.
Імплементація має статус «критична невідповідність». У 2019 році Кабмін заявив
про спрощення визнання таких фактів (тобто запровадження процедури,
передбаченої законом№ 2268-VIII)35, однак правозахисники вважають, що таке
спрощення на практично змінює кардинально ситуації, оскільки не є простішим за
судову процедуру36. Стосовно судової процедури, на практиці суди по-різному
тлумачать п. 21 ст. 5 Закону «Про судовий збір», вимагають його сплатити, це
також обмежує доступ до базових адміністративних послуг37.
• Блок завдань 27.4 / Заходи з адаптації учасників антитерористичної
операції до цивільного життя
Наближення законодавства є «просунутим». Однак «Державну цільову програму
з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної
реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року» було схвалено
Кабміном у грудні 2018 року38. Програма передбачає «запровадження новітніх
моделей організації та управління реабілітаційними і соціальними послугами
та послугами з реадаптації, застосування нових методик оцінювання якості
результатів реабілітації та реадаптації, розроблення та запровадження єдиної
системи адміністрування потреб учасників».
Практичне впровадження є «раннім». Системних даних щодо впровадження
положень Програми не існує. Заходи з психологічної, медичної реабілітації
35) https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-sproshchuye-reyestraciyu-faktiv-narodzhennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanihteritoriyah
36) https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-proanalizuvala-uriadove-sproshchennia-reiestratsii-faktiv-narodzhennia-ta-smerti-natymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh/
37) https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/donbassos_digest_on_
registration_of_births_and_deaths_in_ngca_october_2018_ukr.pdf
38) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-z-fizichnoyi-medichnoyi-psihologichnoyireabilitaciyi-i-socialnoyi-ta-profesijnoyi-readaptaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciy
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та реадаптації в Україні проводяться на центральному та місцевому рівнях39,
однак складно оцінити ступінь їхньої ефективності. Для оцінки потрібне окреме
дослідження.

Зобов’язання 29 / Реалізація Національної стратегії у сфері прав
людини та плану дій з реалізації Національної стратегії прав людини
на період до 2020 року
• Національна стратегія у сфері прав людини та план дій з її реалізації
Зобов’язання передбачає імплементувати кількасот завдань Національної
стратегії у сфері прав людини та план дій з її реалізації, які створювалися спільно
урядом, НУО і міжнародними організаціями, і реалізація яких мала сприяти
виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері прав людини, а отже гармонізації з правом ЄС.
Регуляторне наближення є «досконалим». Національну Стратегію у сфері прав
людини було ухвалено указом Президента у 2015 році40, який зобов’язав Кабмін
розробити відповідний план заходів. Того ж року ухвалено план дій.
Імплементація є «ранньою». Згідно з даними Міністерства юстиції, станом на
1 квартал 2020 року, з 604 завдань плану дій Стратегії виконано - 331, триває
виконання 205, 24 втратили актуальність, не виконано - 11, ще щодо 33 не надано
інформацію41. Водночас, УГСПЛ оцінює стан виконання Стратегії лише у 33%42.
Варто зазначити, що значна частина принципів Стратегії дублює перелічені вище
зобов’язання підсектору «Верховенство права», такі як протидія катуванню та
жорстокому поводженню, право на свободу мирних зібрань, участь в управління
державними справами та у виборах, попередження та протидія дискримінації,
забезпечення рівних прав чоловіків і жінок, протидія гендерному насильству,
домашньому насильству та торгівлі людьми, забезпечення прав корінних народів
і національних меншин, прав ВПО і учасників АТО, прав заручників Кремля тощо.

Зобов’язання 30 / Приведення «декомунізаційного» законодавства
у відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії
• Спільний висновок Венеціанської комісії та ОБСЄ у 2015 році
Зобов’язання передбачає внести низку змін до Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», щоб привести їх у
відповідність з принципами ЄС у тих частинах, що стосуються права на свободу
слова та участі в управлінні, як це було сформульовано у спільному висновку
Венеціанської комісії та ОБСЄ у 2015 році.
У своєму висновку експерти визнали право держав забороняти та навіть
криміналізувати використання символів та пропаганди тоталітарних режимів,
однак рекомендують змінити норми закону, щоб мінімізувати ризики для права
на свободу слова, асоціацій і виборів. Зокрема:

39) https://www.msp.gov.ua/news/18211.html
40) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text
41) https://minjust.gov.ua/cat_497/section_548
42) http://hro.org.ua/index.php?id=1575376888
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• встановлення менш широкого та вичерпного переліку заборонених
символів;
• чітке визначення терміну «пропаганда», особливо якщо йдеться про
кримінальне покарання;
• поняття «заперечення злочинів» має стосуватися конкретних злочинів,
а не заперечення злочинної суті режиму;
• застосування кримінальної відповідальності тільки до актів, що
становлять реальну небезпеку для суспільства (проста демонстрація
символіки не повинна призводити до ув’язнення);
• застосування заборони асоціацій, зокрема, політичних партій, має
бути крайнім заходом.
Жодних змін з точки зору наближення законодавства та практичної імплементації
не відбулося.

ЗАХИСТ ПЕРСОНА ЛЬНИХ ДАНИХ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Стаття 15 Угоди передбачає співпрацю «з метою забезпечення належного
рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та
міжнародних стандартів». У 2017 році до Плану заходів з імплементації УА було
додано зобов’язання гармонізації законодавства з Регламентом № 2016/679
(GDPR).
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 31 / Гармонізація законодавства про захист
персональних даних
• Стаття 15 Угоди про асоціацію
• Регламент (ЄС) 2016/679 (GDPR) від 27 квітня 2016 року
Зобов’язання передбачає внесення змін до Закону України «Про захист
персональних даних», «Про звернення громадян», спрямованих на гармонізацію
законодавства України з GDPR. Основні рекомендації щодо змін були
викладені експертами проекту Twinning43 з посилення спроможності інституту
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Серед основних рекомендацій можна виділити наступні:
• чітка територіальна визначеність;
• більш чіткий механізм згоди на обробку персональних даних;
• механізм відкликання згоди на обробку персональних даних тощо.
Наближення законодавства не розпочиналась. У грудні 2019 року на сайті Ради
було зареєстровано урядовий законопроект № 267144, який з посиланням на

43) http://www.twinning-ombudsman.org/wp-content/uploads/2017/06/Annex-6-Recommendations-on-amendment-of-the-law-ofUkraine-On-Protection-of-Personal-Data-1.pdf
44) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67766
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GDPR пропонував змінити форму згоди на обробку персональних даних, однак
це не відповідає комплексному характеру необхідних змін. Наразі законопроект
відкликано.
Практична імплементація не починалася у зв’язку з відсутністю нормативного
забезпечення.

СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ МІГРАЦІЇ, ПРИТ УЛКУ ТА
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання, що містяться у сфері міграції, притулку та управління кордонами
передбачають всеохоплюючий діалог щодо всіх питань міграції за умови тісної
співпраці з партнерами з ЄС. Ключовим рамковим документом є Стратегія з
державної міграційної політики України на період до 2025 року. Передбачається
розв’язання проблемних питань, що стосуються нелегальної міграції, протидії
торгівлею людьми. Завдання даної сфери також спрямовані на запровадження
діалогу з питань притулку, зокрема забезпечення прав шукачів притулку та
біженців, сприяння їх інтеграції. Окремі завдання стосуються проблематики
трудової міграції, зокрема захисту прав та політики реінтеграції.
До завдань сектору входить також і подальший розвиток з питань управління
кордонами. Базовими пріоритетами є впровадження рамкових документів,
зокрема Стратегії з інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Реалізація
завдань спрямована на розвиток співпраці між Україною та ЄС у сфері захисту
кордонів від неврегульованої міграції, сприяння реконструкції і побудови нових
пунктів пропуску, запровадження процедури спільного контролю та підвищенню
рівня комфорту подорожуючих.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 32 / Розвиток інфраструктури для забезпечення
біженцям гідних умов перебування
• Конвенція про статус біженців 1957 року
• Протокол щодо статусу біженців 1967 року,
• Резолюції та рекомендації ЄС та Ради Європи у цій сфері
Зобов’язання передбачає вирішення проблем біженців, шукачів притулку та
реалізації завдань відповідної державної політики, що має базуватися на сучасних
міжнародних стандартах, з фокусом уваги на дотриманні фундаментальних прав
людини. На даному етапі оцінки реалізації зобов’язання увага зосереджується
на забезпеченні належних умов розміщення біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту.
Наближення законодавства є «досконалим». Законодавчі основи у сфері політики
щодо притулку та біженців визначено Законом України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту».
Закон в основному відповідає положенням Конвенції про статус біженців 1957
року та Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, резолюції та рекомендації
ЄС та Ради Європи у цій сфері.
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Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 27.12.2017 № 987р «Про утворення державних установ». Видано наказ Державної міграційної
служби України (ДМС) від 20.06.2018 № 98, яким утворено державну установу
«Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, ДМС у м. Одесі», що наразі отримала статус юридичної
особи в установленому законодавством порядку.
Практичне впровадження є «раннім». На даному етапі увага відповідальних
органів влади зосереджена на забезпеченні захисту прав дітей біженців,
що не живуть зі своєю сім’єю. Передбачається створення центру прийому
та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують
додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про
визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі
пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області. Втім,
реалізація завдань потребує продовження та активізації. З одного боку, прийнято
рішення про облаштування спеціальних приміщень в пунктах тимчасового
розміщення біженців (ПТРБ), а з іншого, облаштування таких приміщень не
прискорюється через брак фінансування витрат, пов’язаних з даною категорією
дітей.
Для вирішення проблем біженців також розпочато створення центрів соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в містах
Києві, Харкові, Одесі. Державною міграційною службою розроблено проект
розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду України на
утворення таких державних установ у м. Києві, Харкові та Одесі.
ПТРБ у Яготині функціонує, однак не було створено Центру прийому та
перебування дітей-біженців, що потребують додаткового захисту. Також не було
створено Центрів соціальної інтеграції у Харкові та Києві.

Зобов’язання 33 / Забезпечення належних умов тримання та
розміщення нелегальних мігрантів
• Конвенція про статус біженців 1957 року
• Протокол щодо статусу біженців 1967 року,
• Резолюції та рекомендації ЄС та Ради Європи у цій сфері
Дане зобов’язання включає заходи, спрямовані на протидію нелегальній міграції,
зокрема прийняття рішення про добровільне або примусове повернення,
примусове видворення або навіть про заборону на в’їзд до України. Нелегальних
мігрантів поміщають до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства (ПТПІ). У цих пунктах утримують іноземців, яких затримали для
ідентифікації, примусово видворили чи затримали на час розгляду заяви про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Зобов’язання не передбачає кроків з наближення законодавства.
Імплементація є «ранньою». Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію з ЄС Україна провела капітальний ремонт системи пожежогасіння ПТПІ
в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської області, а також завершила
реконструкцію першого комплексу ПТПІ в селі Розсудів Ріпкинського району
Чернігівської області. Водночас, завершено будівництво та облаштування ПТПІ
в Миколаївській області. ДМС завершила будівництво зовнішніх інженерних
мереж, і починаючи з травня 2018 року, ПТПІ розпочав розміщувати іноземців.
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План заходів також передбачав будівництво ПТПІ у Донецькій області, але його
припинили через те, що він знаходиться на тимчасового окупованій території
Донецької області.
Крім того, під час моніторингового візиту Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини 2019 року було зафіксовано інші неналежні умови утримання
іноземців – відсутність доступу до процедури отримання захисту та відсутність
перекладачів, зокрема, в Миколаївському ПТПІ є тільки один штатний перекладач,
який володіє тільки англійською мовою.

Зобов’язання 34 / Укладення угод про реадмісію осіб з основними
державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів
• Конвенція про статус біженців 1957 року
• Протокол щодо статусу біженців 1967 року,
• Резолюції та рекомендації ЄС та Ради Європи у цій сфері
Заходи з реадмісії спрямовані на повернення незаконних мігрантів до країн
походження на основі дотримання прав людини та міграційної безпеки держав,
що впроваджують політику реадмісії. Україна зацікавлена у підписанні угод про
реадмісію з країнами походження незаконної міграції. В той же час держава має
виконувати відповідні реадмісійні зобов’язання стосовно іноземних країн, якщо
вона є постачальником та/або транзитером незаконної міграції.
Регуляторне наближення є «просунутим». З держав поза межами ЄС Україна
уклала Угоди про реадмісію з Молдовою, Білоруссю, Росією, Узбекистаном,
Туркменістаном, Грузією, Туреччиною, В’єтнамом. Реадмісійний діалог на різних
стадіях триває з Сербією, Казахстаном, Вірменією, Ліваном, Таджикистаном,
Азербайджаном, Афганістаном, Китаєм, Іраном, Індією, Шрі-Ланкою, Бангладеш,
Іраком, Лівією, Нігерією та Пакистаном.
Практичне впровадження є, однак, «раннім». Водночас, фактично, реадмісія з
України не працює. Так, у 2018 році Україна направила 11 запитів про реадмісію,
2 осіб були реадмісовані. У 2019 році Україна направила 64 запити про реадмісію,
але реадмісовано було 0 осіб, у першому кварталі 2020 року було направлено
2 запити про реадмісію, 0 осіб реадмісовано45. Це дозволяє оцінити транспозицію
як «просунуту», імплементацію як «ранню».

Зобов’язання 35 / Підписання з усіма державами-членами ЄС
імплементаційних протоколів щодо виконання Угоди між Україною
та ЄС про реадмісію осіб
• Конвенція про статус біженців 1957 року
• Протокол щодо статусу біженців 1967 року
• Резолюції та рекомендації ЄС та Ради Європи у цій сфері
Україна має систему договорів про реадмісію як з Євросоюзом, так і з іншими
країнами світу. Шляхом укладання таких договорів Україна прагне сформувати
навколо себе єдиний реадмісійний простір, в умовах якого держава несе
45) Джерело: статистичні звіти ДМС - https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2019_12.pdf, https://dmsu.gov.ua/assets/
files/statistic/year/2020_3.pdf, https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2018_12.pdf
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відповідальність за мігрантів власного походження, в той час як мігранти з третіх
країн, що були повернуті до України в режимі реадмісії, мають бути повернуті далі
– до країни походження або до тієї країни, звідки вони потрапили на територію
України. Угода про реадмісію з ЄС чинна з 2008 року і досвід її впровадження
заперечує тезу про загрозу масового напливу іноземних мігрантів внаслідок
виконання зобов’язань по даній угоді. Втім, для повноцінного впровадження Угоди
про реадмісію з ЄС, і інших угод цього типу, необхідно укласти імплементаційні
протоколи, що визначають алгоритм виконання положень угод про реадмісію.
Зобов’язання не передбачає кроків з наближення законодавства.
Імплементація є «просунутою». Триває укладення імплементаційних протоколів з
державами-членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію
осіб. Станом на 04.01.2019 набрали чинності Імплементаційні протоколи до
Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб між Кабінетом Міністрів України та
Урядами чотирьох країн ЄС: Австрії, Чехії, Естонії та Польщі. Реадмісійний діалог
стосовно підписання Імплементаційних протоколів на різних стадіях ведеться
із шістнадцятьма країнами ЄС. Проекти Імплементаційних протоколів до Угоди
з ЄС, запропоновані українською стороною, знаходяться на опрацюванні
компетентних органів чотирнадцяти країн: Франції, Німеччини, Португалії, Кіпру,
Угорщини, Румунії, Мальти, Латвії, Греції, Словенії, Хорватії, Швеції, Іспанії та Італії.
Українською стороною опрацьовуються проекти Імплементаційних протоколів,
отриманих від двох країн: Словаччини та Болгарії. При цьому, реадмісійний
діалог не ведеться Великобританією, оскільки вона розпочала процедуру
«BREXIT»; Данією та Ірландією, оскільки, виходячи зі змісту статті 1 Угоди про
реадмісію між Україною та ЄС, з цими державами мають укладатись окремі угоди
(із Данією укладено таку угоду про реадмісію, що набрала чинності 01.03.2009);
Фінляндією, оскільки вона повідомила про відсутність інтересу в підписанні
Імплементаційного протоколу з огляду на високу ефективність реалізації
українською стороною базової Угоди. Українською стороною завершено заходи
із підготовки до підписання Імплементаційних протоколів з країнами Бенілюксу
(Бельгія, Люксембург, Нідерланди) та Литвою.
Проекти імплементаційних протоколів до Угоди з ЄС, запропоновані українською
стороною, знаходяться на опрацюванні компетентних органів чотирнадцяти
країн: Франції, Німеччини, Португалії, Кіпру, Угорщини, Румунії, Мальти, Латвії,
Греції, Словенії, Хорватії, Швеції, Іспанії та Італії. 28 вересня 2018 року в м.
Брюсселі було проведено чергове Одинадцяте засідання Спільного комітету з
питань реадмісії «Україна – ЄС», що проводиться відповідно до статті 15 Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб. За результатами засідання обидві сторони
зазначили, що рівень виконання Угоди українською стороною залишається на
високому рівні.

Зобов’язання 36 / Організація спільної оперативної охорони
державного кордону та обміну інформацією у контактних пунктах з
державами-членами ЄС
Дане зобов’язання стосується міжнародної співпраці України та Державної
прикордонної служби у сфері охорони та управління кордоном. Співпрацю
можна охарактеризувати як широку, яка щораз далі наближається до практичних
аспектів та завдань, таких як, наприклад, консультаційні пункти, спільний
моніторинг кордону, обмін інформацією щодо ризиків, а також спільний контроль
на пунктах пропуску. Важливою формою взаємодії та співробітництва між
прикордонними службами сусідніх держав є консультаційні пункти.
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Регуляторне наближення є «просунутим». В рамках напряму розроблено та
затверджено план заходів з організації спільної оперативної охорони державного
кордону з державами-членами ЄС - Республікою Польща, Словацькою
Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова. Заходи з
організації спільної охорони включено до Плану заходів на 2020-2022 р. Стратегії
з ІУК до 2025 р., якими передбачено вдосконалити спільне патрулювання з
суміжними державами та розширити географію проведення спільних операцій.
Здійснено укладання договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядами
Словацької Республіки, Румунії та Угорщини про співробітництво під час
здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають
спільний державний кордон України із зазначеними державами. Укладено угоду
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання
українсько-румунського державного кордону. Реалізуються Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядами Румунії і Словацької Республіки про спільне
патрулювання українсько-словацького державного кордону та українськорумунського державного кордону. Спільний порядок обстеження держкордону є
частиною завдань Плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії ІУК
на період до 2025 року.
Імплементація є «просунутою». Зокрема, відбувається обмін статистичною
та аналітичною інформацією відповідно до Протоколу між Адміністрацією
Держприкордонслужби та Департаментом Прикордонної поліції Міністерства
внутрішніх справ Молдови про обмін статистичною та аналітичною інформацією.
Обмін статистичною та аналітичною інформацією між Держприкордонслужбою
України та Прикордонною поліцією МВС Молдови здійснюється на постійній
основі та у відповідності до діючих спільних пунктів пропусків.

Зобов’язання 37 / Поширення практики спільного контролю на
кордонах України з державами-членами ЄС
Наразі Україна має угоди про спільний контроль з Польщею та Молдовою,
що передбачає співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і
транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон України із
суміжною стороною. Інструмент спільного контролю сприяє посиленню безпеки
та спрощенню, а також пришвидшенню процедури перетину кордону.
Регуляторне наближення є «раннім». Попри очевидні переваги «спільного
контролю», угод про спільний контроль немає з Угорщиною, Словаччиною
та Румунією, втім тривають перемовини. Проект договору із Словаччиною
передано на експертизу Єврокомісії. А у відповіді щодо угорської угоди
Єврокомісія зазначила, що деякі пункти не відповідають Кодексу Шенгенських
кордонів. Наприкінці 2018 року Румунія також погодилась розглянути
можливість запровадження спільного контролю за умови належної розбудови
інфраструктури пунктів пропуску. Через повільність переговорного процесу та
відсутність прогресу транспозиція та імплементація може бути визначена як
«рання».
Імплементація. На практиці спільний контроль працює тільки на 4 пропускних
пунктах (ПП) на кордоні з Польщею відповідно до старої Угоди 2002 року.
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Зобов’язання 38 / Перехід на нові стандарти документів, що
посвідчують особу
Зобов’язання передбачає ухвалення законодавчого підґрунтя та створення
інфраструктури для запровадження ефективної системи видачі біометричних
документів, які посвідчують особу, зокрема, внутрішнього паспорта та паспорта
для виїзду за кордон, посвідки на проживання, посвідчення біженця тощо.
Наближення законодавства у цій сфері є «досконалим». Спрямовані на
формування нової системи ідентифікаційних документів закони та НПА ухвалено.
Суттєвих невідповідностей законодавству ЄС не зафіксовано.
Зокрема, це розпорядження Кабміну «Про затвердження плану заходів
із запровадження документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний
електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації
та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 20142017 роки», розпорядження Кабміну «Про схвалення Концепції створення
національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства46, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України»47, Закон «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»48, постанова Кабміну «Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта
громадянина України»49.
З точки зору практичної імплементації система ефективно функціонує, станом на
червень 2020 року 15 млн громадян України отримали біометричні паспорти для
виїзду за кордон50.
Водночас існують проблеми з функціонуванням внутрішніх паспортів з цифровим
носієм (ID картки), такі як неможливість вносити зміни на чіп після випуску
картки, нестача зчитувальних пристроїв в органах влади, необхідність носити з
собою довідку про реєстрацію місця проживання, що обмежує доступ до базових
адміністративних послуг і не відповідає європейській практиці.

Зобов’язання 39 / Створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи управління міграційними процесами
В рамках даного зобов’язання має бути створено єдину інформаційноаналітичну систему управління міграційними процесами (ЄІАС УМП). Для
введення в дію автоматизованої інформаційної системи «Біженці» як підсистеми
єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами
відбувається створення мережі, призначеної для забезпечення обміну
інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами.

46) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1428-2015-%D1%80
47) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19
48) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
49) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
50) https://dmsu.gov.ua/news/dms/7368.html
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Триває розробка єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
міграційними процесами, при цьому частково дана система вже запроваджена
в експлуатацію.
Наближення законодавства у цій сфері є «просунутим», оскільки наявне
відповідне нормативне забезпечення, а саме Закони України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про захист персональних
даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,
«Про електронний цифровий підпис».
Імплементація завдань також відповідає «просунутому» рівню. У 2019 році ЄІАС
УМП введено у промислову експлуатацію. Водночас функціонування системи
передбачає постійне вдосконалення нових підсистем. Наразі ЄІАС не охоплює
всіх міграційних процесів. Наприклад, триває розробка модулю «Облік осіб,
що набули або припинили громадянство України» та модернізація підсистеми
загублених, втрачених і викрадених документів51.

Зобов’язання 40 / Створення та реалізація Стратегії державної
міграційної політики України на період до 2025 року
Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року
заснована на таких принципах реалізації державної міграційної політики як
верховенство права та захист прав людини. Важливою вимогою є сумісність
міграційної політики з іншими сферами діяльності держави та координація і
співробітництво на державному, регіональному та місцевому рівнях. Стратегія
державної міграційної політики України є новітнім прогресивним документом,
який створює передумови для вирішення актуальних міграційних проблем, які
стоять перед Україною.
Наближення законодавства у цій сфері є «просунутим», оскільки Стратегія
державної міграційної політики України на період до 2025 року була затверджена
у 2017 році52.
Однак з точки зору практичної імплементації цілей Стратегії у відповідності
з міжнародними зобов’язаннями України, вона є «ранньою», оскільки значна
частина заходів у рамках Стратегії перенесена на період з 2022 року. При цьому
передбачається розробка та затвердження щорічних планів заходів із реалізації
Стратегії, забезпечення належного фінансування заходів, передбачених
Стратегією та планами заходів, а також виконання заходів, передбачених
планами реалізації Стратегії.

РУХ ОСІБ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Принципово важливим поштовхом до впровадження реформ у сфері управління
міграцією, громадського порядку і безпеки, а також фундаментальних прав
людини стало надання Європейським Союзом Плану дій з візової лібералізації
(ПДВЛ, листопад 2010 р.), що створило передумови для скасування візового
режиму короткотермінових поїздок громадян України до країн Шенгенської
51) https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/zvit_planDMS2019.pdf
52) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text

91

зони. Після запровадження безвізового режиму з ЄС в 2017 році існує потреба
у продовженні імплементації заходів, передбачених ПДВЛ. Частина завдань
наразі міститься в Угоді про асоціацію з ЄС та Новому порядку денному у сфері
ЮСБ, що потребує узгодження зі стороною ЄС. До даної частини зобов’язання
також відноситься дотримання умов візової лібералізації з ЄС, зокрема критеріїв
механізму призупинення в рамках постлібералізаційного моніторингу.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 41 / Сталість безвізового руху осіб
• План дій з візової лібералізації
Зобов’язання передбачає повну імплементацію завдань Плану дій з візової
лібералізації, продовження виконання завдань ПДВЛ через формалізацію
процесів, пов’язаних з Новим порядком денним між Україною та ЄС у сфері
юстиції, свободи та безпеки та дотримання критеріїв механізму призупинення в
рамках постлібералізаційного моніторингу.
Наближення законодавства у рамках цього зобов’язання є «просунутою».
Фінальний моніторинговий звіт Єврокомісії53 визнав успішною транспозицію
передбачених ПДВЛ норм. Водночас існує потреба продовжувати імплементацію
завдань ПДВЛ (яка знаходиться на проміжних етапах виконання54) через
формалізацію процесів, пов’язаних з Новим порядком денним між Україною та
ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.
На 5-му засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС (05.11.2019, м. Брюссель)
українська сторона запропонувала стороні ЄС розширити співробітництво у
сфері юстиції та, з метою подальшого поглибленого співробітництва у сфері
юстиції, свободи та безпеки і реалізації Розділу ІІІ Угоди про асоціацію та
узгодити Новий порядок.
Передбачається розробка та затвердження на урядовому рівні плану-графіку
для виконання Нового порядку денного. Проте поки що документ не пройшов
формального затвердження і до нього не сформовано плану дій.

СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ
ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ ТА
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Підсектор стосується питань і механізмів співпраці у протидії незаконному обігу
наркотиків між відповідними органами України та ЄС.
Його зобов’язання передбачають приєднання України до Розширеної часткової
угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти
зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (Група ПОМП) та співпрацю
з Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної
залежності.
53) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldovaukraine-and-georgia_en
54) Зокрема, прогрес у розробці та виконанні плану деталізованих заходів (План-графік) на виконання Нового порядку денного
ПДВЛ можна оцінити як «ранні», тоді як в частині дотримання умов візової лібералізації з ЄС, зокрема критерїів механізму
призупинення в рамках постлібералізаційного моніторингу, «імплементація» відповідає «просунутій» фазі.
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Виконання завдань підсектору сприятиме налагодженню ефективної співпраці
та зниженню рівня наркозлочинності.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 42 / Приєднання України до Розширеної часткової
угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в
боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом
(Група Помпіду)
Виконання зобов’язання дозволить розширити існуючий рівень співробітництва;
відкриє додаткові можливості для залучення міжнародної технічної допомоги,
вивчення та запровадження міжнародного досвіду у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотиків; дасть право Україні брати безпосередню участь у
роботі спеціалізованих груп і мереж щодо запобігання наркотрафіку; сприятиме
започаткуванню та реалізації в Україні пілотних проектів з профілактики
наркоманії, лікування та реабілітації наркозалежних тощо.
Для виконання даного зобов‘язання з точки зору регуляторного наближення
необхідно розробити та ухвалити відповідний законопроект. Даний обов’язок
покладено на МОЗ. У 2018 році на сайті МОЗ оприлюднено законопроект55, який
однак так і не був зареєстрований у Раді.

Зобов’язання 43 / Співпраця з Європейським моніторинговим
центром з питань наркотиків та наркотичної залежності
Дане зобов’язання передбачає ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння
між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим
центром з питань наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA), ефективну
співпрацю з Центром.
З точки зору наближення законодавства мають бути розроблені проекти концепції
загальнодержавного моніторингу наркотичної ситуації в Україні та план заходів
щодо її реалізації, які базуються на стандартах Європейського моніторингового
центру з наркотиків і наркотичної залежності, та запровадження показників, які
використовуються Центром, у систему моніторингу наркоситуації в Україні, які
наразі відсутні.
Імплементація цього зобов’язання є «ранньою». Станом на 2020 рік з
Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної
залежності укладено Меморандум (2010 рік)56, однак станом на 2015 рік його
не було ратифіковано (за даними МОЗ). Співпраця з центром була довгий час
неефективною і переривалася. Станом на 2019 рік співпраця відбувалася,
зокрема, у рамках проекту EU4 Monitoring Drugs57. У 2019 році ухвалено постанову
Кабміну «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації
в Україні», яка регулює моніторинг за показниками, визначеними Європейським
моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності.

55) https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-zakonu-ukraini-pro-priednannja-ukraini-do-rozshirenoichastkovoi-ugodi-radi-evropi-pro-stvorennja-grupi-zi-spivrobitnictva-v-borotbi-proti-zlovzhivannja-narkotikami-ta-ihnezakonnogo-obigu-grupa-pompidu
56) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-10
57) https://eu-ua.org/novyny/yevropeyski-fahivci-dopomozhut-ukrayini-borotysya-z-narkotykamy
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БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА КОРУПЦІЄЮ, ПРАВОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У рамках Ради асоціації Україна-ЄС, українська сторона розробила Новий
порядок у сфері юстиції, свободи та безпеки, що містив завдання за напрямами
завершеного у 2017 році Плану дій з візової лібералізації з ЄС та Угоди про
асоціацію, виконання якої триває. Новий порядок було презентовано під час
саміту Україна-ЄС влітку 2018 року.
У грудні під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС його продовжили
обговорювати. Рада асоціації погодилася активізувати співпрацю у сфері юстиції
та внутрішніх справ. Серед сфер взаємного інтересу відзначено протидію
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, боротьбу з організованою
злочинністю та тяжкими міжнародними злочинами. Обидві сторони підкреслили
необхідність подальшої співпраці у боротьбі з кібер- та гібридними загрозами
в інтересах безпеки своїх громадян. Для посилення кібербезпеки Україна
прийняла Стратегію кібербезпеки 15 березня 2016 року. Водночас, у липні 2018
року прийнято Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
Він, зокрема, вводить в українське законодавство нові важливі терміни, поняття
«критичної інфраструктури», а також державно-приватне партнерство. Серед
міжнародних зобов’язань Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність
Ради Європи (CETS № 185) - Будапештську конвенцію. У рамках європейської
інтеграції Адміністрація Держспецзв’язку у межах компетенції забезпечує
виконання Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері
телекомунікацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
15.04.2015 № 360-р58 та Порядку денного асоціації Україна – ЄС59.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 44 / Сприяння розвитку національної команди
реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT)
• Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи (CETS № 185)
• The EU Cybersecurity Act
На виконання зобов’язання сприяти розвитку системи реагування на кризові
ситуації в кіберпросторі, прийнято рішення провести оптимізацію ДЦКЗ
Держспецзв’язку шляхом приведення його структури та основних завдань у
відповідність до вимог пункту 5 статті 8 та статті 9 Закону України «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України». За результатами проведеної роботи
підготовлено та затверджено Головою Держспецзв’язку наказ Адміністрації
Держспецзв’язку «Про зміну найменування Державного центру кіберзахисту
та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України» від 30.08.2018 № 528, яким затверджено положення «Про
Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку». Відповідно до покладених
основних завдань, діяльність Центру передбачає здійснення низки заходів з
розвитку урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України

58) http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248098596
59) http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248502634&cat_id=248502501
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CERT-UA (далі – Команда CERT-UA), зокрема: впровадження організаційнотехнічної моделі кібербезпеки як складової частини національної кібербезпеки
України; створення, розвиток та забезпечення функціонування основних
складників системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет;
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи антивірусного
захисту національних електронних інформаційних ресурсів; аудит інформаційної
безпеки та оцінка стану кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури.
Регуляторне наближення є «просунутим». Україна ратифікувала Конвенцію
про кіберзлочинність Ради Європи (CETS № 185) - Будапештську конвенцію
та реалізує Стратегію з кібербезпеки України. Серед актуальних питань, що
потребують вирішення, є внесення до Кримінально-процесуального кодексу
визначення поняття «електронних доказів» та процедури їх збору.
Практична імплементація цього зобов’язання є ранньою». Cистема реагування
на кризові ситуації в кіберпросторі створена і функціонує, однак її ефективність
потребує додаткової оцінки. Також Україна досі не уклала меморандуми про
співпрацю з ENISA, SELEC і Трастовим фондом НАТО.
Окрім цього, на затвердження політики та принципів регулювання спектра
радіочастот відповідно до права ЄС, було підготовлено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо впровадження
в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління»,
який було внесено Адміністрацією Держспецзв’язку на розгляд Кабінету
Міністрів України (лист від 17.01.2020 № 16/02/02-105), однак проект все ще
знаходиться на розгляді через необхідність доопрацювання після зауважень зі
сторони, відкликано на доопрацювання Міністерства цифрової трансформації
України.
Також у 2019 році Європейський Союз прийняв The EU Cybersecurity Act. Серед
іншого, він визначає нову схему сертифікації продуктів, процесів та послуг IКT.
Таку сертифікацію потрібно буде проходити лише один раз. Сертифікати будуть
визнані на теренах всього Євросоюзу.
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ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році Україна відповідно
до схваленої Урядом розпорядженням від 19.08.2015 року № 844 - р Стратегії
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року протягом
останніх п’яти років здійснила низку суттєвих законодавчих та інституційних
заходів, спрямованих на виконання зобов’язань у сфері технічного регулювання,
які містяться у зазначеній Угоді (Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Розділу ІV
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»).
Відповідно до положень Угоди Україна взяла на себе зобов’язання поступово
забезпечити відповідність технічним регламентам ЄС та системам
стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та
ринкового нагляду ЄС та дотримуватися принципів і практик, викладених у
діючих регламентах ЄС.
Україна мала досягти ключових наступних цілей:
• забезпечити відповідність рамкового і галузевого законодавства
(згідно з Додатком ІІІ Угоди про асоціацію з ЄС) європейському
законодавству;
• створити сучасну інфраструктуру якості, інституції якої здійснюватимуть діяльність у сфері стандартизації, оцінки відповідності,
акредитації, метрології, ринкового нагляду згідно з усталеною
європейською практикою;
• суттєво підвищити рівень гармонізації українських стандартів з
європейськими;
• набути повноправного членства у європейських і міжнародних
організаціях стандартизації та споріднених видів діяльності;
• укласти Угоду АСАА та забезпечити взаємне визнання сертифікатів
відповідності між Україною та ЄС.
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Перехід на європейські технічні регламенти, процедури оцінки відповідності
та стандарти, що визнаються в державах-членах ЄС та в інших державах світу,
знизить нетарифні бар’єри в торгівлі, покращить доступ української промислової
продукції на ринки та стимулюватиме експорт.
У середньостроковій і довгостроковій перспективі баланс вигод і витрат
для українського бізнесу, споживачів і держави від процесу транспозиції і
імплементації норм ЄС в українське законодавство і практику в цілому буде
позитивним, незважаючи на необхідність витрачання державою і бізнесом
значних коштів на адаптацію законодавства, гармонізацію стандартів,
модернізацію випробувального, вимірювального та виробничого обладнання,
впровадження нових технологій, підготовку кадрів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 45 / Поступове досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології,
акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС
• Стаття 56.1 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки системи стандартизації,
акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду України досягли
відповідності зі співвідносними системами ЄС. За період з 2014 по 2019 роки Україна
прийняла і запровадила 7 базових законів у сфері технічного регулювання та 3
закони щодо внесення змін до них, 25 з 27 технічних регламентів, передбачених
Угодою про асоціацію.
Україна відмінила обов’язковість стандартів і обов’язкову сертифікацію
продукції та перейшла на оцінку відповідності і державний ринковий нагляд за
вимогами технічних регламентів, замінила понад 90% застарілих стандартів
СРСР на сучасні міжнародні та європейські стандарти, а також прийняла
майже всі стандарти, необхідні для презумпції відповідності вимогам технічних
регламентів.
Україна прийняла усі законодавчі і нормативно-правові акти, необхідні для
створення сучасної інфраструктури якості, до якої увійшли національний орган
стандартизації, національне агентство акредитації, призначені органи оцінки
відповідності, випробувальні і калібрувальні лабораторії, органи ринкового
нагляду та уповноважені центральні органи виконавчої влади.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки майже всі норми
імплементованого законодавства ЄС у сфері технічного регулювання
виконуються українськими органами влади і уповноваженими інституціями.

Зобов’язання 46 / Гармонізація
законодавства з європейським

базового

(горизонтального)

• Стаття 56.1 -1 та пункт 1 Додатку ІІІ Угоди про асоціацію з ЄС
• Директива 2001/95/ЄС, Регламент ЄС 2008/765, Рішення 2008/768/ЄС,
Директива 85/374/ЄЕС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки майже всі норми ЄС у сфері
ринкового нагляду, оцінки відповідності, акредитації, метрології, стандартизації
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перенесені до українського базового законодавства, а також прийнято майже
всі необхідні підзаконні акти, необхідні для подальшої імплементації.
У сфері державного ринкового нагляду ухвалені три горизонтальні рамкові
закони, а саме: Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції»; Закон України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок
дефекту продукції» та зміни до них у вигляді Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку
органів ринкового нагляду» шляхом впровадження в національне законодавство
відповідних норм і принципів країн — членів ЄС, зокрема, Регламенту (ЄС)
765/2008, Директиви 2001/95/ЄС, Рішення 768/2008/ЄС, Директиви Ради85/374/
ЄЕС.
Протягом 2011 – 2012 років Кабінетом Міністрів України прийнято 12 постанов,
спрямованих на реалізацію законів України у сфері державного ринкового
нагляду. До того ж Урядом було прийнято постанову від 28.12.2016 № 1069
«Про затвердження видів продукції, щодо яких органами державного ринкового
нагляду здійснюється ринковий нагляд». Згідно з нею на сьогодні ринковий
нагляд щодо відповідності нехарчової продукції вимогам технічних регламентів
здійснюється 7-ма органами, визначеними Урядом.
У сфері оцінки відповідності та акредитації ухвалені 2 горизонтальні рамкові
закони «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та «Про акредитацію
органів з оцінки відповідності» і зміни до них у вигляді Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів
законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» в частині
оцінки відповідності та акредитації.
З метою реалізації положень Закону «Про технічні регламенти та оцінку
відповідності», який набрав чинності 10.02.2016, прийнято 24 нормативноправові акти для правового унормування окремих питань у сфері технічного
регулювання. Усі зазначені нормативно-правові акти розроблено з урахуванням
відповідних актів законодавства ЄС.
Відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»
в Україні функціонує незалежний орган з акредитації, а саме Національне
агентство України з акредитації, яке надає послуги з акредитації органам з
сертифікації, органам з інспектування, випробувальним, калібрувальним та
медичним лабораторіям.
Українську систему акредитації визнано на міжнародному та європейському
рівні. Національним агентством з акредитації України укладено угоди про
визнання результатів акредитації з Європейською кооперацією з акредитації
(ЕА), Міжнародним форумом з акредитації (IAF), Міжнародною кооперацією з
акредитації лабораторій (ILAC).
У червні 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання»,
яким внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема до законів України
про технічні регламенти, про акредитацію, про метрологію та метрологічну
діяльність, про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції та
інших.
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Для реалізації вказаного Закону до липня 2020 року необхідно прийняти 40
нормативно-правових актів. Прийняття цих актів є необхідною умовою для
укладання Угоди АСАА. На сьогодні прийнято і введено в дію більшість ключових
актів. Решту буде прийнято і введено в дію до 03.07.2020.
У сфері метрології ухвалено горизонтальний рамковий Закон України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», який набрав чинності 01.01.2016 та зміни
до нього у вигляді Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у
сфері технічного регулювання» в частині метрології.
Закон про метрологію розроблено на основі документу D1 «Розгляд закону про
метрологію» Міжнародної організації законодавчої метрології OIML.
З метою реалізації Закону про метрологію прийнято 41 нормативно-правовий
акт, 5 із яких розроблено на основі Директив ЄС.
Прийнято Програму розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки (постанова
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1041).
У сфері стандартизації ухвалено горизонтальний рамковий Закон України «Про
стандартизацію», який набрав чинності 03.01.2015, та зміни до нього у вигляді
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію».
З метою реалізації Закону про стандартизацію розроблено 9 нормативноправових актів та 7 основоположних національних стандартів, які забезпечують
діяльність у сфері стандартизації та встановлюють нові спрощені правила і
процедури робіт у сфері стандартизації.
Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» спрямовані
на приведення національної системи стандартизації у відповідність до
міжнародної та європейської практики, зокрема, внесено зміни до 125 галузевих
законів України щодо встановлення добровільності застосування національних
стандартів.
Закон набуде чинності у жовтні 2020 року. Наразі відповідні органи влади
приводять окремі підзаконні акти до вимог цього Закону.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки майже всі норми
імплементованого законодавства ЄС у сфері технічного регулювання
виконуються відповідними українськими органами.

Зобов’язання 47 / Гармонізація вертикального (галузевого)
законодавства у 27 сферах з відповідним законодавством ЄС
• Статті 56.2.(і) та 56.3 та пункти 2.1 - 2.27 Додатку ІІІ Угоди про асоціацію
з ЄС
• Директива 2006/42/ЄС
• Директива 2014/30/ЄС
• Директива 2014/29/ЄС
• Директива 2014/68/ЄС
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• Директива 2010/35/ЄС
• Директива 2014/33/ЄС
• Директива 2009/48/ЄС
• Директива 2014/35/ЄС
• Директива 92/42/ЄС
• Регламент ЄС 2016/426
• Регламент ЄС 2016/425
• Регламент ЄС 2009/643
• Директива 2014/31/ЄС
• Директива 2014/32/ЄС
• Директива 96/98/ЄС
• Директива 93/42ЄЕС
• Директива 90/385/ЄЕС
• Директива 98/79/ЄС
• Директива 2014/34/ЄС
• Директива 2014/53/ЄС
• Регламент ЄС 2016/424
• Директива 94/25/ЄС
• Директива 89/106/ЄЕС
• Директива 2014/28/ЄС
• Директива 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2010/1060 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2010/1061 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2012/874 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2010/1059 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2011/626 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2010/1062 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2012/392 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2013/665 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2014/65 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
• Регламент ЄС 2013/812 на доповнення директиви 2010/30/ЄС
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• Директива 2018/852/ЄС
• Директива 2008/57/ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки майже всі директиви ЄС
(крім двох) згідно з Додатком ІІІ перенесені до українського секторального
законодавства, а також прийнято майже всі необхідні стандарти для оцінки
відповідності, створено необхідну інфраструктуру, зокрема акредитовані
та призначені органи оцінки відповідності, органи ринкового нагляду та
випробувальні лабораторії, потрібні для імплементації технічних регламентів.
Упродовж 2015-2019 років було прийнято 40 нових технічних регламентів, 22
прийнятих раніше технічних регламенти було переглянуто.
Із 27 технічних регламентів, визначених Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, прийнято 25 українських технічних регламентів.
Протягом 2015-2019 років Україна прийняла ще 10 технічних регламентів на
доповнення до зазначеного базового регламенту енергетичного маркування
енергоспоживчих продуктів для окремих видів побутового електрообладнання,
до 9 з яких потрібно внести певні зміни, а також прийняти у 2020 році ще 5 нових
технічних регламентів з маркування деяких видів енергоспоживчих продуктів.
Також з 25 прийнятих технічних регламентів, що входять до Додатку ІІІ, у 2020
році потрібно переглянути 11 технічних регламентів у зв’язку зі змінами у
відповідному законодавстві ЄС.
Перелік європейських директив, не прийнятих в рамках зобов’язань відповідно
до Угоди про асоціацію України з ЄС (Додаток ІІІ):
1. Технічний регламент упаковки та відходів (Technical regulation on
packaging and waste, Directive № 2018/852 amending Directive94/62/
EU);
2. Технічний регламент високошвидкісних залізничних доріг (Technical
regulation on high-speed railways, Directive № 2008/57/EU).
Для проведення оцінки відповідності протягом 2014-2019 років органами влади
затверджено усі необхідні нормативно-правові акти з переліками ідентичних
європейських національних стандартів (національним органом стандартизації
прийнято близько 4000 стандартів, крім частини стандартів щодо будівельних
виробів та радіообладнання), які надають презумпцію відповідності технічним
регламентам, що входять до Додатку ІІІ.
01.01.2018 завершено перехід від застарілої системи обов’язкової сертифікації
продукції в державній системі сертифікації «УкрСЕПРО» до системи оцінки
відповідності згідно з технічними регламентами, що ідентичні європейським
технічним регламентам. На сьогодні в Україні прийнято 83 технічних регламенти,
з яких 77 розроблено на основі актів законодавства ЄС, 60 технічних регламентів
вже є обов’язковими до застосування.
Наразі інфраструктура призначених органів з оцінки відповідності продукції
вимогам технічних регламентів складає 108 акредитованих органів, з яких
63 державної і 45 приватної форми власності. В тому числі, призначено 11
органів з оцінки відповідності вимогам 3-х технічних регламентів щодо засобів
вимірювальної техніки та уповноважено 61 повірочну лабораторію.
103

Національним агентством з акредитації акредитовано 684 випробувальних та 29
калібрувальних лабораторій, 7 медичних лабораторій, 194 органи з сертифікації,
84 органи з інспектування та 2 провайдери програм перевірки кваліфікації.
З 2019 року запроваджено процедуру моніторингу призначених органів з оцінки
відповідності стосовно перевірки їх відповідності вимогам до таких органів і
виконання ними своїх обов’язків, які є ідентичними вимогам та обов’язкам, що
діють в ЄС до європейських органів з оцінки відповідності.
Модернізовано випробувальне і вимірювальне обладнання українських
лабораторій, задіяних у процедурах оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів та підвищено рівень компетентності персоналу органів влади,
органів оцінки відповідності лабораторій, зокрема завдяки європейській
технічній і фінансовій допомозі.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки майже всі норми
імплементованого законодавства ЄС у сфері секторального законодавства
виконуються українськими органами влади, органами оцінки відповідності,
акредитації, ринкового нагляду.
Забезпечено застосування транспонованих директив ЄС українськими
органами влади, органами оцінки відповідності, ринкового нагляду, які мають
відповідне кадрове і фінансове забезпечення та обладнання для виконання
функцій моніторингу, контролю, нагляду, випробувань, оцінки відповідності,
акредитації, застосування санкцій до порушників вимог законодавства, а також
коригування політики у сфері оцінки відповідності та ринкового нагляду за
вимогами технічних регламентів за потреби.

Зобов’язання 48 / Запровадження ефективної і прозорої
адміністративної системи та щорічне інформування ЄС про процес
реформ
• Стаття 56.2.(іі) та (ііі), 56.4 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки необхідні адміністративні і
інституційні реформи для виконання зобов’язань із гармонізації було здійснено,
створено необхідну інфраструктуру з уповноважених органів влади, органів
стандартизації, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та
випробувальних лабораторій, потрібних для імплементації.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки всі українські інституції
виконують норми імплементованого законодавства ЄС у сфері стандартизації,
оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду.
Забезпечено функціонування українських органів влади, органів оцінки
відповідності, ринкового нагляду, випробувальних лабораторій, які мають
відповідне кадрове і фінансове забезпеченнята обладнання для виконання
функцій моніторингу, контролю, нагляду, випробувань, оцінки відповідності,
акредитації, застосування санкцій до порушників вимог законодавства, а також
коригування політики у сфері стандартизації, оцінки відповідності, акредитації
та ринкового нагляду за потреби.
Також Україна регулярно інформувала про прогрес у наближенні законодавства
у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності відповідно
до Угоди про асоціацію.
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Зобов’язання 49 / Мораторій на внесення змін до законодавства, які
суперечать європейському
• Стаття 56.5 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки уповноважені органи
влади утримувалися від прийняття актів законодавства у сфері технічного
регулювання, які б суперечили нормам ЄС та Угоді про технічні бар’єри СОТ
впродовж 2014-2019 років.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки всі українські інституції
дотримувалися мораторію щодо прийняття і застосування норм, які б суперечили
нормам ЄС та Угоді про технічні бар’єри СОТ.

Зобов’язання 50 / Брати участь у роботі міжнародних та європейських
організацій, що пов’язані з формуванням та реалізацію системи
технічного регулювання, а також вживати заходів для виконання
умов набуття повноправного членства у Європейських організаціях
• Стаття 56.7 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки Україна брала активну
участь у роботі міжнародних і європейських організацій стандартизації,
метрології, акредитації, а також вживала заходів із прийняття міжнародних і
європейських стандартів, відміни стандартів СРСР, створення сучасної структури
технічних комітетів стандартизації, дзеркальної з європейськими, підвищення
рівня компетентності персоналу національного органу стандартизації для
виконання умов набуття повноправного членства у Європейських організаціях
зі стандартизації.
Україна з 1993 року стала повноправним членом міжнародних організацій ISO
та IEC, у 2017 році отримала статус організації - компаньйона в Європейських
комітетах зі стандартизації CEN та CENELEC, а також підписала Меморандум про
взаєморозуміння між Національним органом стандартизації та Європейським
інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI);
Було створено сучасну структуру з 182 технічних комітетів стандартизації, в
яких працює понад 3500 фахівців, дзеркальну з європейськими комітетами
стандартизації;
Було прийнято Закон «Про приєднання України до Метричної Конвенції» і вже з
серпня 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній Конвенції
та Генеральній конференції з мір та ваг;
Підписано угоди про взаємне визнання між Національним агентством з
акредитації України (НААУ) та Європейською кооперацією з акредитації (ЕА)
у всіх сферах акредитації, а також Міжнародною асоціацією з акредитації
лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF).
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки українські інституції, маючи
необхідне кадрове і фінансове забезпечення, здійснюють належну діяльність у
міжнародних і європейських організаціях стандартизації, метрології, акредитації.
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Зобов’язання 51 / Поступово впроваджувати звід Європейських
стандартів як національних та одночасно скасовувати конфліктні
національні стандарти
• Стаття 56.8 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки Україна поступово
оновлює свою нормативну базу, замінюючи застарілі стандарти СРСР на сучасні
міжнародні та європейські.
Фонд національних стандартів становить 22036 документів, з яких 14358
гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами, з них 7438
гармонізовані з європейськими і 6920 гармонізовані з міжнародними
стандартами.
Рівень гармонізації національних стандартів становить 65%.
Прийнято як національні 4161 гармонізований європейський стандарт під усі
технічні регламенти з Додатку ІІІ (крім частини стандартів щодо будівельних
виробів та радіообладнання). Застосування цих стандартів свідчить про те,
що продукція відповідає вимогам зазначених технічних регламентів (надає
презумпцію відповідності).
На виконання Програми Уряду, схваленою постановою Верховної Ради України у
2015 році було скасовано 14475 чинних в Україні ГОСТ, розроблених до 1992 року
(із певними датами скасування, зокрема з 2016, 2017, 2018 та 2019 років). Наразі
залишаються чинними близько 1200 ГОСТ, розроблених до 1992 року, зокрема, на
які є посилання в нормативно-правових актах та які ще необхідні виробникам до
переходу на нові національні стандарти. Зазначені застарілі стандарти будуть
скасовані не пізніше 01.01.2022.
Практичне впровадження є «досконалим», оскільки національний орган
стандартизації разом з відповідними технічними комітетами, маючи необхідне
кадрове і фінансове забезпечення, здійснює належну діяльність щодо
гармонізації національних стандартів.

Зобов’язання 52 / Укладання Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (ACAA)
• Стаття 57.1, 2, 3, 4 Угоди про асоціацію з ЄС
Наближення законодавства є «досконалим», оскільки Україна перенесла майже
всі положення базового і секторального (щодо 3-х пріоритетних секторів)
законодавства ЄС у власне законодавство, яке набрало чинності, прийняла усі
стандарти, створила відповідні інституції згідно з європейською практикою і
готова до проведення місією європейських експертів попередньої оцінки стану
української інфраструктури якості та адаптації національного законодавства до
стандартів ЄС.
Підготовка до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислової продукції (АСАА) на першому етапі для 3-х пріоритетних секторів
промислової продукції:
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— Україною прийнято необхідне базове законодавство, яке
імплементовано за виключенням окремих норм, повністю
транспоновано вимоги 3-х європейських директив шляхом
внесення змін до технічних регламентів та стандартів у
трьох сферах (безпека машин, електромагнітна сумісність,
низьковольтне електричне обладнання);
— Створено відповідну інфраструктуру шляхом призначення
відповідних органів з оцінки відповідності та акредитації
випробувальних лабораторій, а також призначено орган
ринкового нагляду за дотриманням вимог зазначених
технічних регламентів;
— Модернізовано обладнання відповідних випробувальних
лабораторій, забезпечено належну компетентність
персоналу.
За результатами першого засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС у березні
2017 року в Брюсселі сторонами було створено робочу групу «Технічні бар’єри
у торгівлі та стандартизація», яка підготувала дорожню карту підготовки до
підписання Угоди АСАА і щорічно протягом трьох останніх років оцінювала
досягнутий прогрес щодо заходів, передбачених дорожньою картою.
На виконання Операційних висновків четвертого засідання Комітету асоціації
Україна — ЄС у торговельному складі (18—19.11.2019, м. Брюссель), участь у
якому брала українська делегація, поінформовано Сторону ЄС щодо прийняття
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», необхідного для
початку процесу оцінювання готовності України до укладання Угоди ACAA, та
очікування експертної місії з боку ЄС щодо попереднього оцінювання готовності
інституцій української інфраструктури якості працювати за введеними в дію
нормами у 2020 року.
Українська Сторона повідомила, що готова до наступного кроку з боку ЄС щодо
підписання Угоди АСАА та очікує на сигнал від Європейської сторони щодо
алгоритму та процедури проведення попередньої оціночної місії стосовно
готовності українських інституцій інфраструктури якості працювати за
оновленим законодавством у 2020 році.
Шоста Рада асоціації, яка відбулася у Києві у лютому 2020 року привітала
прогрес, досягнутий Україною на шляху гармонізації її законодавства у сфері
технічних регламентів, стандартів та оцінки відповідності, як це передбачено
Угодою про асоціацію.
Перш ніж розпочати переговори щодо Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислової продукції, Україна повинна забезпечити ухвалення
необхідного законодавства, набрання ним чинності та його реальне застосування
відповідними українськими органами.
Практичне впровадження є «просунутим», оскільки Україна створила необхідні
законодавчі і інфраструктурні передумови для оцінювання стану готовності
української системи технічного регулювання працювати за оновленим
законодавством і укладання Угоди АСАА, але оцінювання з боку ЄС не здійснено
і відповідно Угоду АСАА наразі не підписано.
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У статті 59 Угоди про асоціацію зазначено, що головною метою даного сектору
є сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та
фітосанітарними заходами між Україною та країнами-членами ЄС, забезпечивши
разом із цим охорону життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також
досягнення взаємного розуміння між Україною та ЄС стосовно стандартів
утримання та поводження з тваринами.
Відповідно до Додатку V до Угоди та Всеохоплюючої стратегії імплементації
законодавства у сфері СФЗ Україна повинна до кінця 2021 року апроксимувати
більше 250 актів законодавства ЄС до національного законодавства.

ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСНОВНИХ
КАТЕГОРІЙ ЖИВИХ ТВАРИН
Група зобов’язань 53 / Заходи, що застосовуються до основних
категорій живих тварин
• Директива Ради 91/496/ЄЕС
• Директива Ради 2000/75/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) 789/2009,
• Рішення Комісії 2010/471/ЄС, Директива Ради 64/432/ЄЕС, Рішення
Комісії 86/474/ЄЕС, Директива Ради 64/432/ЄЕС (замінено Регламентом
2016/429), Директива Ради 90/429/ЄЕС, Рішення Комісії 2008/185/
ЄС, Директива Ради 2009/158/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) 798/2008,
Директива Ради 92/65/ЄЕC, Рішення Комісії 2004/211/ЄС, Виконавче
рішення Комісії 2011/630/ЄС, Директива Ради 90/429/ЄЕС, Виконавче
рішення Комісії 2012/137/ЄС, Рішення Комісії 2010/472/ЄС, Директива
Ради 89/556/ЄЕС, Рішення Комісії 2006/168/ЄС, Регламент Комісії (ЄС)
1739/2005, Рішення Комісії 2010/270/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) 28/2012
• Рішення Комісії 2008/855/ЄС, Директива Ради 2001/89/ЄС, Рішення
Комісії 2005/217/ЄС (скасовано), Директива Ради 92/119/ЄЕС, Рішення
Комісії 2000/428/ЄС, Директива Ради 82/894/ЄЕС, Директива Ради
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92/35/ЄЕС, Рішення Комісії 92/260/ЄЕС, Рішення Комісії 93/197/ЄЕС,
Рішення Комісії 2003/634/ЄС, Рішення Комісії 2003/466/ЄС (замінено
Рішенням 2015/1554), Рішення Комісії 2009/3/ЄС
• Регламент (ЄС) 1760/2000, Регламент Комісії (ЄС) 911/2004, Рішення
Комісії 2006/28/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) 494/98, Регламент Комісії
(ЄС) 1082/2003, Регламент Комісії (ЄС) 1505/2006, Регламент Ради (ЄС)
21/2004, Директива Ради 2008/71/ЄС, Рішення Комісії 2000/678/ЄС,
Рішення Комісії 2006/968/ЄС
• Рішення Комісії 2006/605/ЄС
• Директива 2003/99/ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 1251/2008, Директива Ради 2006/88/ЄС, Рішення
Комісії 2006/767/ЄС
• Дані заходи стосуються державного контролю та ветеринарних
перевірок на кордоні, контролю та ліквідації хвороб тварин,
ідентифікації та реєстрації тварин
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (сфер):
• Щодо умов імпорту декоративних водних тварин - оцінка завдання «досконала» - положення Регламенту (ЄС) 1251/2008 було включено до
Наказу Мінагрополітики від 16.11.2018 №553 «Про затвердження Вимог
щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин
та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного
походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»1.
• Щодо вимог до здоров’я тварин аквакультури - оцінка завдання «рання» – вимоги Директиви Ради 2006/88/ЄС були включені у проект
наказу Мінекономіки «Про встановлення Вимог до здоров’я тварин
аквакультури та їх продуктів, а також щодо профілактики та боротьби з
деякими захворюваннями у водних тварин».
• Щодо вимог сертифікації живих молюсків та живої риби, призначених
для споживання людиною – Вимоги Рішення Комісії 2006/767/ЄС
були враховані у Наказі Мінагрополітики від 16.11.2018 № 553 «Про
затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових
продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також
побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення,
переробки»2, у законі України № 2042 «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»3
та у наказі Мінагрополітики від 11.06.2018 №262 «Про затвердження
Порядку
проведення
державного
контролю
потужностей,
розташованих
у
країнах-експортерах,
з
яких
дозволяється
ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, та
Порядку ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких
дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію
України»4. Вимоги Регламенту (ЕС) 1251/2008 були враховані у Наказі
1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
4) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-18#Text
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Мінагрополітики від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо
ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та
їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного
походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»5 –
оцінка завдання -«досконала».
• У сфері моніторингу зоонозів та збудників зоонозів – оцінка завдання
- «рання» - положення Директиви 2003/99/ЄС включено до проекту
закону № 3318 від 09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та
благополуччя тварин».
• У сфері удосконалення системи ідентифікації та реєстрації тварин
було виконано наступні завдання:
1) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Закон України № 1445 від 09.12.2015
«Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»6 та Наказ Мінагрополітики №642 від
04.12.2017 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої
худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»7;
2) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінагрополітики
«Про затвердження спеціальних правил гігієни харчових продуктів тваринного
походження»;
3) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики 16.01.2018
№ 20 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»8, а
також Наказ Мінагрополітики 22.05.2019 № 263 «Про затвердження Змін до
Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»9;
4) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики 01.12.2017
№ 639 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»10.
• У сфері контролю та ліквідації хвороб тварин:
1) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про
заходи щодо запобігання та усунення класичної чуми свиней»;
2) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики від 21.03.2019
№ 148 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з везикулярною
хворобою свиней»11;
3) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект закону № 3318 від 09.04.2020
«Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин»;
4) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про
затвердження вказівок щодо профілактики та ліквідації африканської хвороби
коней»;
5) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики від 16.11.2018
№ 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну
територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових
5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
6) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17#Text
7) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-18#Text
8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-18#Text
9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0601-19#Text
10) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-18#Text
11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-19#Text

111

продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних
продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»12;
6) стосовно вірусної геморагічної септицемії та інфекційного гематопоетичного
некрозу у риб робота не розпочалась;
7) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінекономіки «Про
вимоги до методів спостереження та діагностики захворювань риб»;
8) стосовно створення резервів вакцин проти африканської хвороби коней
робота не була розпочата.
• У сфері державного контролю на кордоні:
1) оцінка завдання - «рання» - розроблено відповідні положення проекту закону
№ 3318 від 09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин»
та розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження вимог до
центрів збору / зберігання репродуктивного матеріалу»;
2) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики від 01.12.2017
№ 639 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней»13;
3) оцінка завдання -«досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики від 16.11.2018
№ 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну
територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових
продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних
продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»14;
4) оцінка завдання - «рання» - розроблено відповідні положення проекту закону
№ 3318 від 09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин»;
5) оцінка завдання - «досконала» - прийнято Наказ Мінагрополітики від 16.11.2018
№ 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну
територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових
продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних
продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»15,
а також певні положення включено до ЗУ № 2042 «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»16.
• У сфері профілактики та боротьби з деякими іншими хворобами:
1) оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про
прийняття Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом».

12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
13) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-18#Text
14) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
15) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
16) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
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ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПРОДУКТІВ
ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група зобов’язань 54 / Заходи, що застосовуються до продуктів
тваринного походження
• Директива Ради 2002/99/ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 142/2011
• Регламент Комісії (ЄС) 749/2011
• Регламент Комісії (ЄС) 37/2010, Регламент (ЄС) 470/2009
Дані заходи стосуються запровадження простежуваності, забезпечення гігієни,
дотримання безпечності, встановлення вимог до операторів ринку, поводження
з побічними продуктами тваринного походження та роботи з фармакологічно
активними речовинами.
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (сфер):
• У сфері гігієни для харчових продуктів тваринного походження:
1) Оцінка завдання - «рання» - розроблено проект наказу Мінагрополітики
«Про затвердження спеціальних правил гігієни харчових продуктів тваринного
походження»;
2) Оцінка завдання -«досконала» - прийнято наступні акти:
— Закон України №771 «Про основні принципи та вимоги щодо
безпеки та якості харчових продуктів»17;
— Наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 р. №39 «Про
затвердження Порядку проведення державної реєстрації
потужностей, ведення державного реєстру потужностей
операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб’єктам»18;
— Наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 р. №40 «Про
затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та
потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл»19;
— Наказ МОЗ від 06.08.2013 №694 «Про затвердження
Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його
якості»20;
— Наказ МОЗ від 06.05.2003 №197 «Про затвердження
Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден,
що виробляють продукцію з риби та інших водних живих
ресурсів»21;
17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
18) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16#Text
19) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-16#Text
20) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-13#Text
21) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0435-03#Text
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— Наказ Мінагрополітики від 14.01.2004 р. №4» Про
затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь,
забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою
тварин»22;
— Закон України № 2042 «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин»23;
3) оцінка завдання - «рання» - було розроблено:
— проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження
спеціальних правил гігієни харчових продуктів тваринного
походження»;
4) оцінка завдання - «досконала» - вимоги Регламенту № 854/2003 включено до
Закону України №771 та Закону України №2042.
• Задля впровадження механізму простежуваності:
1) оцінка завдання - «рання» - було розроблено відповідні зміни та включено їх
до проекту закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних
заходів»;
2) оцінка завдання - «досконала» - були розроблені відповідні положення та
включені до Закону України від 06.12.2018 № 2639 «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів»24.
• Стосовно вдосконалення процедур виробництва, переробки,
розповсюдження та ввезення продуктів тваринного походження,
призначених для споживання людиною (Директива Ради 2002/99/ЄС)
було розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження
порядку поводження з харчовими продуктами тваринного походження,
призначеними для споживання людиною». Оцінка виконання завдання
«рання».
• Стосовно впровадження порядку ведення реєстру потужностей
(об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних
продуктів тваринного походження (Регламент Комісії (ЄС) 142/2011)
було розроблено наступні регуляторні документи:
1) оцінка завдання - «досконала» - Закон України №287-VIII від 19.10.2016 р. «Про
побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання
людиною»25;
2) оцінка завдання - «досконала» - Наказ Мінагрополітики від 16.11.2018 № 553
«Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»26;
22) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-04#Text
23) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
24) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text
25) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-19#Text
26) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
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3) оцінка завдання - «рання» - проект наказу Мінагрополітики «Про порядок
поводження з побічними продуктами тваринного походження категорії 1-3»;
4) оцінка завдання - «рання» - проект наказу Мінагрополітики «Про ветеринарносанітарні вимоги до споруд по обробці та переробці побічних продуктів
тваринного походження».
• Стосовно поводження з побічними продуктами тваринного походження
(Регламент Комісії (ЄС) 749/2011) було розроблено проект наказу
Мінагрополітики «Про затвердження порядку поводження з побічними
продуктами тваринного походження категорії 1-3». Оцінка завдання «рання».
• Стосовно максимальних меж залишків фармакологічно активних
речовин у харчових продуктах тваринного походження (Регламент
(ЄС) 37/2010) розроблено Наказ МОЗ № 2646 від 23.12.2019 р. «Про
затвердження Державних санітарних правил і норм «Максимальні
межі залишків фармакологічно активних речовин та їх класифікації
в харчових продуктах тваринного походження». Оцінка завдання «досконала»27.

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Група зобов’язань 55 / Заходи, що застосовуються до харчових
продуктів
• Регламент (ЄС) 1169/2011
• Рішення Комісії 2007/275/ЄС
• Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 931/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 208/2013, Директива 2011/91/ЄС
• Директива Ради 2001/110/ЄС
• Регламент (ЄС) 1924/2006, Виконавче рішення Комісії 2013/63/ЄС,
Регламент Комісії (ЄС) 1047/2012, Регламент Комісії (ЄС) 432/2012
• Регламент (ЄС) 1925/2006, Регламент Комісії (ЄС) 1170/2009
• Регламент (ЄС) 396/2005
• Регламент Комісії (ЄС) 401/2006, Регламент Комісії (ЄС) 333/2007,
Регламент Комісії (ЄС) 589/2014 (Замінений Регламентом 2017/644),
Регламент Комісії (ЄС) 1882/2006, Директива Комісії 2002/63/ЄС,
Регламент Комісії (ЄС) 37/2010
• Регламент (ЄС) 1935/2004, Регламент Комісії (ЄС) 2023/2006,
Директива Ради 82/711/ЄЕС, Директива Ради 85/572/ЄЕС, Директива
Ради 78/142/ЄЕС, Рішення Комісії 2010/169/ЄС, Директива Ради 84/500/
ЄЕС, Директива Комісії 2007/42/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) 1895/2005,
Регламент Комісії (ЄС) 450/2009, Регламент Комісії (ЄС) 10/2011,
Регламент Комісії (ЄС) 282/2008
• Регламент Комісії (ЄС) 16/2011
• Регламент (ЄС) 258/97
• Директива 1999/2/ЄС, Директива 1999/3/ЄС
27) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20#Text
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Дані заходи стосуються надання споживачам інформації про харчовий продукт,
тверджень про поживну цінність, правил додавання вітамінів та мінеральних
речовин, максимальних залишкових рівнів пестицидів, контролю забруднюючих
речовин у харчових продуктах, контролю предметів та матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами, системи швидкого оповіщення, гігієнічних
вимог до новітніх харчових продуктів, вимог щодо іонізуючого опромінення.
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (питань):
• Стосовно запровадження процедури надання споживачам інформації
про харчові продукти (Регламент (ЄС) 1169/2011) було розроблено:
1) Закон України № 2639-VIII від 06.12.2018 «Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів» (оцінка завдання - «досконала»28;
2) Проект наказу Мінагрополітики «Про встановлення порядку, конкретних
вимог до маркування та переліку харчових продуктів, щодо яких повинна бути
зазначена країна або місце походження» (оцінка завдання - «рання»);
3) Проект наказу МОЗ «Про прийняття дозволених допусків між енергетичними
та поживними речовинами, заявленими в інформації про продукти харчування,
та фактичними значеннями, визначеними під час державного контролю» (оцінка
завдання - «рання»).
• Стосовно впровадження переліку продуктів, що підлягають
державному контролю на призначених інспекційних постах (Рішення
Комісії № 2007/275/ЄС) було розроблено:
1) Закон України від 18.05.2017 № 2042 «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин» (оцінка завдання - «досконала»)29;
2) Наказ Мінагрополітики № 159 від 26.03.2018 «Про затвердження Переліку
продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних
інспекційних постах» (оцінка завдання - «досконала»)30;
3) Постанову КМУ № 1031 від 5 жовтня 2011 р. «Деякі питання здійснення
державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»
(оцінка завдання -«досконала»)31.
• На виконання Директиви Ради № 2001/110/ЄС стосовно вимог
безпечності меду був прийнятий Наказ Мінагрополітики 19.06.2019
№330 «Про затвердження Вимог до меду» (оцінка завдання «досконала»)32.
• Стосовно тверджень про поживну цінність харчових продуктів (оцінка
завдання - «рання») були розроблені відповідні зміни та включені до
проекту закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших
об’єктів санітарних заходів», а також розроблено проект наказу МОЗ
«Про твердження про користь для здоров’я».
28) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text
29) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
30) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-18#Text
31) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1031-2011-%D0%BF#Text
32) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-19#Text
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• Вимоги щодо додавання вітамінів та мінеральних речовин (оцінка
завдання – «рання») були відображені у проекті наказу МОЗ «Про
затвердження правил додавання до харчових продуктів вітамінів,
мінералів та деяких інших речовин».
• Стосовно залишкових рівнів пестицидів (Регламент (ЄС) 396/2005) був
підготовлений проект наказу Мінагрополітики/МОЗ «Про затвердження
Державних санітарних правил та норм «Гранично допустимі рівні
залишків пестицидів у продуктах харчування та кормах рослинного та
тваринного походження» (оцінка завдання – «рання»).
• У сфері контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах було
розроблено:
Оцінка завдання - «досконала»:
1) Наказ Мінагрополітики від 22.05.2019 № 264 «Про затвердження Методів
відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у
харчових продуктах для цілей державного контролю»33;
2) Наказ Мінагрополітики від 25.06.2018 № 288 «Про затвердження Методів відбору
зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих
речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю»34;
3) Наказ Мінагрополітики від 05.02.2019 № 34 «Про затвердження Методів
відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких
харчових продуктах для цілей державного контролю»35;
4) Наказ Мінагрополітики від 25.06.2018 № 289 «Про затвердження Методів
відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків
пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей
державного контролю»36;
6) Наказ МОЗ № 2646 від 23.12.2019 р. «Про затвердження Державних санітарних
правил і норм «Максимальні межі залишків фармакологічно активних речовин та
їх класифікація в харчових продуктах тваринного походження»37;
Оцінка завдання - «рання»:
7) Розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про прийняття методів
відбору проб та аналізу для контролю рівня діоксинів, діоксиноподібних ПХБ та
недіоксиноподібних РАВ у деяких харчових продуктах».
• У сфері контролю стосовно предметів та матеріалів, що контактують із
харчовими продуктами (оцінка завдання -«рання»):
1) розроблено проект закону «Про вимоги до матеріалів та предметів, що
контактують з харчовими продуктами». Загальні положення включено також до
Закону України № 771;
2) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження переліку симулянтів та
порядок тестування перенесення компонентів із пластикових матеріалів та
предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами»;
33) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0608-19#Text
34) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1039-18#Text
35) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0207-19#Text
36) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0857-18#Text
37) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20#Text
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3) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження гігієнічних вимог до
харчових речовин, що контактують з їжею, та процедуру їх реєстрації»;
4) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження вимог щодо використання
керамічних виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами»;
5) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження вимог щодо використання
матеріалів та предметів із переробленої целюлозної плівки, призначеної для
контакту з харчовими продуктами»;
6) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження Вимог щодо обмеження
використання певних похідних епоксиду в матеріалах та предметах, призначених
для контакту з продуктами харчування».
• На виконання вимог Регламенту Комісії (ЄС) 16/2011 щодо запровадження
системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів було
розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження
Правил запровадження заходів для імплементації Системи швидкого
повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та
кормами (The Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF)». Даний
проект наказу повністю відповідає вимогам Регламенту. Оцінка
завдання - «рання».
• Вимоги до новітніх харчових продуктів, передбачені Регламентом (ЄС)
258/97 (оцінка завдання -«рання»), включені до проекту закону «Про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних
заходів».
• Стосовно вимог до харчових продуктів, що піддались іонізуючому
опроміненню (Директиви 1999/2/ЄС та № 1999/3/ЄС) розроблено
проект наказу Мінекономіки «Про затвердження вимог харчових
продуктів
та
харчових
інгредієнтів,
оброблених
іонізуючим
випромінюванням». Оцінка завдання - «рання».

РОСЛИНИ, РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ ТА ІНШІ ОБ’ЄКТИ
РЕГ УЛЮВАННЯ
Група зобов’язань 56 / Рослини, рослинна продукція та інші об’єкти
регулювання
• Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 485/2013, Директива 2009/128/ЄС,
Директива Ради 2000/29/ЄС, Виконавча директива Комісії 2014/83/
ЄС, Директива Комісії 98/22/ЄС, Директива Комісії 2004/102/ЄС,
Директива Комісії 94/3/ЄС, Директива Ради 69/464/ЄЕС, Директива
Ради 93/85/ЄЕС (замінена Регламентом 2016/2031), Директива Ради
98/57/ЄС (замінена Регламентом 2016/2031), Директива Ради 2007/33/
ЄС (замінена Регламентом 2016/2031),Виконавче рішення Комісії
2012/535/ЄС, Виконавче рішення Комісії 2012/138/ЄС, Регламент Комісії
(ЄС) 1756/2004, Директива Комісії 2008/61/ЄС (замінена Регламентом
2016/2031), Директива Комісії 97/46/ЄС
• Директива Ради 98/56/ЄС, Директива 2008/72/ЄС, Директива 2008/90/
ЄС, Директива Комісії 92/90/ЄС
• Виконавча директива Комісії 2014/20/ЄС, Виконавча директива Комісії
2014/21/ЄС
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• Виконавча директива Комісії 2014/96/ЄС
• Виконавча директива Комісії 2014/97/ЄС
• Виконавча директива Комісії 2014/98/ЄС
• Директива Комісії 2004/105/ЄС, Регламент 2016/2031
• Директива Комісії 93/51/ЄЕС, Директива Комісії 92/105/ЄЕС
• Директива Комісії 2004/103/ЄС
• Регламент Ради (ЄС) 2100/94, Регламент Ради (ЄС) 2506/95, Регламент
Ради (ЄС) 2470/96, Регламент Комісії (ЄС) 1238/95, Регламент Комісії
(ЄС) 1768/95, Регламент Комісії (ЄС) 874/2009, Регламент Комісії (ЄС)
2605/98,
• «Регламент Комісії (ЄС) 188/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС)
540/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 541/2011, Регламент Комісії
(ЄС) 544/2011, Регламент Комісії (ЄС) 545/2011, Регламент Комісії (ЄС)
546/2011, Регламент Комісії (ЄС) 547/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 702/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 703/2011,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 704/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 705/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 706/2011,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 736/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 740/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 786/2011,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 787/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 788/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 797/2011,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 798/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 800/2011,
• Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 807/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 810/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 974/2011,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 993/2011, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 1143/2011, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 359/2012,
Регламент (ЄС) 1107/2009, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 582/2012,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 589/2012, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 595/2012, Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 746/2012,
Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 571/2014, Виконавчий регламент
Комісії (ЄС) 632/2014, Регламент (ЄС) 396/2005,»
• Регламент (ЄС) 2003/2003
• Дані заходи стосуються фітосанітарних сертифікатів та реекспорту
супроводжуючих рослин, вимог до ідентифікації та санітарногігієнічних перевірок рослин, удосконалення механізмів забезпечення
здоров’я рослин та торгівлі рослинами і насінням, вимог до маркування,
герметичного закриття та пакування фруктових рослин та матеріалу для
відтворення фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів,
вимог про реєстрацію постачальників і сортів та загальний перелік
сортів, впровадження фітосанітарних сертифікатів на реекспорт
супроводжуючих рослин, продуктів рослинного походження або інших
об’єктів з третіх країн, правил переміщення певних рослин, продуктів
рослинного походження або інших об’єктів через територію зони, що
охороняється, процедур захисту прав на сорти рослин та реєстрації
засобів захисту рослин, а також удосконалення законодавства щодо
добрив.
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Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (питань):
• У сфері визначення основних сортів і сертифікованого насіння картоплі,
умов та позначень, а також мінімальних умов і сортів для підготовки
основної насіннєвої картоплі в ЄС (Директиви 2014/20/ЄС та № 2014/21/
ЄС) було розроблено:
Оцінка завдання - «досконала»:
1) Наказ Мінагрополітики від 12.07.2019 № 384 «Про затвердження Методичних
вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей
насіннєвої картоплі»38;
Оцінка завдання - «рання»:
2) проект наказу Мінекономіки «Про затвердження Інструкції до польової оцінки
насіннєвої картоплі»;
3) проект наказу Мінекономіки «Про затвердження Методики визначення
якостей рослин насіння картоплі та характеристик після збирання врожаю».
• У сфері впровадження фітосанітарних заходів щодо перевірки
ідентичності та життєздатності рослин, продуктів рослинного
походження та інших об’єктів та визначення умов проведення
перевірок (Директиви 2004/103/ЄС) було розроблено проект змін до
Закону України «Про захист рослин» та Закону України «Про карантин
рослин». Оцінка завдання - «рання».
• У сфері вдосконалення механізму забезпечення здоров’я рослин:
1) щодо затвердження умов використання діючих речовин клотіанідин,
тіаметоксам та імідаклоприд та заборони використання та продажу насіння,
обробленого засобами захисту рослин, що містять ці активні речовини, робота
не була розпочата;
2) щодо правил використання пестицидів, умов проведення перевірок здоров’я
рослин на інспекційних постах, порядку повідомлення про перехоплення партії
або шкідливого організму з третіх країн, що представляє неминучу фітосанітарну
небезпеку, щодо умов необхідних доказів та критеріїв для скорочення перевірки
здоров’я деяких рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів, щодо умов
для переміщення певних шкідливих організмів, рослин, рослинних продуктів
для випробувальних або наукових цілей та для роботи над сортовим відбором
були підготовлені відповідні зміни, які було включено до проекту закону «Про
внесення змін до Закону України «Про захист рослин та карантин». Розроблені
зміни відповідають вимогам відповідних актів ЄС. Оцінка завдання - «рання»;
3) стосовно вимог до надзвичайних заходів щодо запобігання поширенню
Bursaphelenchus xylophilus та вимог до надзвичайних заходів щодо запобігання
поширенню Anoplophora chinensis робота не була розпочата.
• У сфері вдосконалення механізму торгівлі рослинами і насінням:
1) щодо вимог до продажу насіння кормових рослин було підготовлено відповідні
38) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0829-19#Text
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зміни, які було включено до проекту закону «Про внесення змін до Закону України
«Про захист рослин та карантин». Оцінка завдання - «рання»;
2) щодо вимог до збуту розмножувального та посадкового матеріалу овочів,
окрім насіння було розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про продаж
саджанців та посадкового матеріалу, крім насіння». Оцінка завдання - «рання»;
3) щодо вимог до маркування, герметизації та упаковки розмножувального
матеріалу плодових рослин робота не була розпочата;
4) щодо затвердження зобов’язання виробників та імпортерів рослин, рослинної
продукції та інших об’єктів і закріплення порядку їх реєстрації було підготовлено
відповідні зміни, які було включено до проекту закону «Про внесення змін до
Закону України «Про захист рослин та карантин». Оцінка завдання - «рання».
• У сфері оновлення вимог до маркування, герметичного закриття та
пакування фруктових рослин та матеріалу для відтворення фруктових
рослин, призначених для виробництва фруктів, оновлення вимог для
родин і видів плодових рослин, специфічних вимог, запропонованих
до постачальників, та детальних правил, що стосуються офіційних
перевірок та оновлення вимог про реєстрацію постачальників і сортів
та загального переліку сортів робота не була розпочата.
• У сфері впровадження фітосанітарних сертифікатів на реекспорт
супроводжуючих рослин, продуктів рослинного походження або інших
об’єктів з третіх країн було підготовлено відповідні зміни, які було
включено до проекту закону «Про внесення змін до Закону України
«Про захист рослин та карантин». Оцінка завдання - «рання».
• У сфері встановлення правил переміщення певних рослин, продуктів
рослинного походження або інших об’єктів через територію зони, що
охороняється, були підготовлені відповідні зміни, які було включено
до проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про захист
рослин та карантин». Оцінка завдання - «рання».
• У сфері впровадження процедур захисту прав на сорти рослин робота
не була розпочата.
• У сфері впровадження процедур реєстрації засобів захисту рослин
робота не була розпочата.
• У сфері вдосконалення законодавства щодо добрив робота не була
розпочата.

ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ХАРЧОВИХ ТА
КОРМОВИХ ДОБАВОК
Група зобов’язань 57 / Заходи, що застосовуються до харчових та
кормових добавок
• Регламент (ЄС) 178/2002, Регламент (ЄС) 183/2005, Рекомендація
Комісії 2004/704/ЄС, Регламент (ЄС) 1831/2003, Регламент Комісії
(ЄС) 16/2011, Регламент Комісії (ЄС) 429/2008, Регламент Комісії (ЄС)
1876/2006, Регламент Комісії (ЄС) 378/2005, Регламент Комісії (ЄС)
1270/2009, Регламент Комісії (ЄС) 892/2010, Регламент (ЄС) 767/2009,
Директива Комісії 2008/38/ЄС, Рекомендація Комісії 2011/25/ЄС,
Директива 2001/82/ЄС, Директива 2004/28/ЄС, Директива Ради 90/167/
ЄЕС
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• Регламент (ЄС) 1331/2008
• Регламент (ЄС) 1333/2008
• Регламент Комісії (ЄС) 231/2012, Регламент Комісії (ЄС) 234/2011
• Регламент (ЄС) 1334/2008, Регламент (ЄС) 2065/2003, Виконавчий
регламент Комісії (ЄС) 872/2012, Регламент Комісії (ЄС) 873/2012
• Регламент (ЄС) 1332/2008
Дані заходи стосуються забезпечення дотримання безпечності та гігієни кормів,
реєстрації новітніх харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів та
ензимів, процедури використання харчових добавок, ароматизаторів, ензимів у
харчових продуктах.
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (питань):
• У сфері впровадження механізму
безпечності та гігієни кормів:

забезпечення

дотримання

Оцінка завдання - «досконала»:
1) було прийнято наступні закони України:
— №771 «Про основні принципи та вимоги щодо безпечності
та якості харчових продуктів»39;
— №2264 «Про безпечність та гігієну кормів»40;
— №2042 «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»41;
Оцінка завдання - «досконала»:
2) було прийнято Наказ Мінагрополітики від 06.05.2019 № 241 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів»42;
Оцінка завдання - «рання»:
3) розроблено проект постанови КМУ «Про прийняття деяких законодавчих актів
щодо безпеки та гігієни кормів»;
4) розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження правил, що
застосовують спрощений підхід до розробки, впровадження та використання
НАССР» та
5) проект наказу Мінагрополітики «Про прийняття максимальних рівнів для
кормів первинного виробництва, безпосередньо поставлених місцевим
сільськогосподарським товаровиробникам або населенню для їх прямого
використання»;
39) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
40) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19#Text
41) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
42) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-19#Text
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6) були розроблені відповідні положення, що були включені до проекту закону
№ 3318 від 09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» та
відповідні пропозиції до проекту закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших
об’єктів санітарних заходів».
• У сфері державної реєстрації новітніх харчових продуктів, добавок,
ароматизаторів, ензимів (Регламент (ЄС) 1331/2008) були внесені
зміни до діючого Закону України «Про основні принципи та вимоги
щодо безпеки та якості харчових продуктів», а також були підготовлені
відповідні пропозиції до проекту закону «Про внесення змін до Митного
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо харчових
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів». Оцінка завдання
-«просунута».
• У сфері удосконалення процедур використання харчових добавок,
ароматизаторів та ензимів у харчових продуктах:
Оцінка завдання - «рання»:
1) розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження вимог до ароматизаторів,
ензимів та харчових добавок»;
2) вимоги до державної реєстрації включено до проекту закону «Про внесення
змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів».
• Щодо моніторингу фонових рівнів діоксинів та діоксиноподібних ПХБ у
кормах робота не була розпочата.

СТАНДАРТИ У ТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З
ТВАРИНАМИ
Група зобов’язань 58 / Стандарти утримання та поводження з
тваринами
• Директива Ради 2009/156/ЄС, Рішення Комісії 2004/211/ЄС, Рішення
Комісії 93/197/ЄЕС, Директива Ради 88/407/ЄЕС, Рішення Комісії
2010/57/ЄС, Регламент Ради (ЄС) 1/2005
• Директива Ради 2008/119/ЄС, Директива Ради 2008/120/ЄС, Директива
Ради 1999/74/ЄС, Виконавче рішення Комісії 2013/188/ЄС, Директива
Комісії 2002/4/ЄС, Директива Ради 2007/43/ЄС
• Регламент Ради (ЄС) 1099/2009
• Рішення Комісії 2002/226/ЄС
Дані заходи стосуються забезпечення здоров’я тварин, утримання
сільськогосподарських тварин, механізму оглушення та забою тварин, правил
перевірки певних двостулкових молюсків.
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (сфер):
• У сфері удосконалення механізму забезпечення здоров’я тварин:
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Оцінка завдання «рання»:
1) було розроблено положення, які увійшли до проекту закону № 3318 від
09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин»;
2) розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про вимоги до центрів збору /
зберігання репродуктивного матеріалу»;
3) розроблено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження правил щодо
захисту тварин під час транспортування та пов’язаних операцій».
• У сфері впровадження системи утримання сільськогосподарських
тварин:
Оцінка завдання - «рання»:
1)
розроблено
Наказ
Мінекономіки
сільськогосподарських тварин»;

«Про

вимоги

до

добробуту

2) на виконання вимог Директиви 1999/74/ЄС щодо захисту курей-несучок
внесені відповідні положення до Закону України №771 «Про основні принципи
та вимоги щодо безпеки та якості харчових продуктів» та розроблено проект
наказу Мінагрополітики «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики про
затвердження порядку ведення реєстру ФБО та затверджених об’єктів від
10.02.2016 № 40»;
3) розроблено відповідні положення щодо захисту тварин під час
транспортування, що були включені до проекту закону № 3318 від 09.04.2020
«Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» та проекту наказу
Мінагрополітики «Про правила щодо захисту тварин під час транспорту та
пов’язаних з ними операцій»;
4) щодо вимог до збору інформації під час перевірок виробничих потужностей
було розроблено відповідні положення, що були включені до проекту закону
№ 3318 від 09.04.2020 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин»
та діючого Закону України №2042 «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин».
• У сфері оновлення механізму оглушення та забою тварин
(Регламент Ради (ЄС) № 1099/2009) було розроблено проект наказу
Мінагрополітики «Про правила щодо захисту тварин під час забою».
Оцінка завдання - «рання».
• Щодо Рішення Комісії № 2002/226/ЄС, стосовно правил перевірок
певних двостулкових молюсків – вимоги Рішення були включені до
проекту наказу Мінекономіки «Про затвердження Спеціальних вимог
при виробництві та обігу харчових продуктів тваринного походження»
- оцінка завдання - «рання».

ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ, ЗМІШАНІ ПРОДУКТИ ТА ГМО
Група зобов’язань 59 / Хімічні речовини, змішані продукти та ГМО
• Рекомендація Комісії 2010/С 200/01, Директива 2009/41/ЄС
• Рішення Комісії 2009/770/ЄС
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• Директива Комісії 93/11/ЄЕС
• Регламент Комісії (ЄС) 284/2011
• Регламент Комісії (ЄС) 641/2004
• Регламент (ЄС) 1829/2003, Регламент (ЄС) 1830/2003
Дані заходи стосуються контролю ГМО, звітування за результатами викидів
ГМО у навколишнє середовище, контролю вивільнення речовин N-нітроамінів
і N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками, процедур
поводження з ГМО та їх реєстрації, впровадження стандартних форм звіту для
представлення результатів викиду в навколишнє природне середовище або у
продукти, що призначені для розміщення на ринку, генетично модифікованих
організмів та оновлення правил імпорту пластикового посуду із поліміаду та
меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської Народної Республіки
чи спеціального адміністративного регіону Гонконгу.
Регуляторне наближення у цьому підсекторі здійснювалося у розрізі наступних
розділів (сфер):
• Щодо використання ГМО у закритому режимі (Директива 2009/41/
ЄС) розроблено проект закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо використання генетично модифікованих
організмів у закритих системах». Оцінка завдання -«просунута».
• Стосовно затвердження настанови щодо розробки заходів для
уникнення випадкової присутності ГМО у звичайних та органічних
культурах робота не була розпочата.
• У сфері впровадження стандартних форм звіту для представлення
результатів викиду в навколишнє природне середовище або у продукти,
що призначені для розміщення на ринку, генетично модифікованих
організмів робота не була розпочата.
• Стосовно оновлення правил імпорту пластикового посуду із поліміаду
та меламіну, який виготовлений або відправлений із Китайської
Народної Республіки чи спеціального адміністративного регіону
Гонконгу робота не була розпочата, оскільки Регламент Комісії (ЄС)
284/2011 не є релевантним для України.
• У сфері впровадження критеріїв вивільнення речовин N-нітроамінів
і N-нітрозатів гумовими та еластомерними сосками та пустушками
(Директива 93/11/ЄЕС) розроблено проект наказу МОЗ «Про
встановлення
Вимог
щодо
вивільнення
N-нітрозамінів
та
N-нітрозамінних речовин із еластомерних або гумових сосок та
пустушок». Даний проект наказу розроблений на виконання вимог
Закону України «Про вимоги до матеріалів та предметів, що контактують
з харчовими продуктами», що також перебуває на стадії розробки.
Оцінка завдання -«рання».
• Стосовно впровадження процедур поводження з генетично
модифікованими організмами та їх реєстрації наразі планується
розроблення постанови КМУ «Про правила державної реєстрації
(перереєстрації) ГМО». Робота не була розпочата.
• Робота над Рішенням Комісії № 2009/770/ЄС, що стосується
затвердження форми звітів по результатам викидів ГМО у навколишнє
природне середовище, не була розпочата.
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Процеси гармонізації окремих норм митного законодавства України з
положеннями законодавчих актів ЄС фактично розпочалися ще до підписання
Угоди про асоціацію (зокрема у рамках СОТ та Угоди про партнерство та
співробітництво 1994 р.). Разом з цим, саме Угодою про асоціацію передбачено
комплексний план реформування митної справи на підставі норм і практик ЄС
(як у законодавчій, так і у інституційній площині) та окреслені конкретні строки
імплементації актів ЄС.
Угода зобов’язує Україну імплементувати Митний кодекс ЄС43 та приєднатися
до Конвенції NCTS, а також запровадити діючі в ЄС звільнення від сплати мита
та правила щодо захисту прав інтелектуальної власності при транскордонній
торгівлі. Окрім імплементації митного законодавства, Україна має провести
інституційні зміни, зокрема реформувати митну справу на підставі Митних
Прототипів (Customs Blueprint) та створити ефективну співпрацю між суб’єктами
господарювання та митними органами.
Виконання частини зобов’язань України у митній сфері (у т.ч. розроблення
нового Митного кодексу, вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності
та приєднання до Конвенції NCTS) потребуватиме певних витрат з боку
держави (наприклад щодо запровадження нових ІТ-рішень на митниці, навчання
персоналу митниці і економічних операторів тощо). Аналогічним чином, адаптація
вітчизняного бізнесу до деяких положень європейського законодавства
(наприклад пломбування і гарантування транзитних вантажів) також може
потягнути за собою додаткові витрати. Одночасно, вигоди для суспільства у
довгостроковій перспективі (у вигляді синхронізації вимог законодавства з ЄС,
покращення інвестиційного клімату для бізнесу та підвищення безпеки ланцюгів
постачання) повинні переважати витрати подібного роду.

43) Тут і далі за текстом під Митним кодексом ЄС розуміється Регламент (ЄС) № 450/2008, наразі скасований та замінений
Регламентом (ЄС) № 952/2013.
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Складніше оцінити наслідки імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009 (щодо
системи звільнень від сплати мита). З одного боку, положення цього Регламенту
розширюють перелік пільг по сплаті імпортних податків (наприклад можливість
безмитного ввезення кількох транспортних засобів при переселенні на постійне
місце проживання, звільнення засобів виробництва та обладнання у разі зміни
місця господарської діяльності тощо). З іншого боку, згаданий Регламент
зменшує кількісні/вартісні пороги безподаткового ввезення товарів фізичними
особами у деяких випадках.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 60 / Створення відкритого та ефективного механізму
співпраці та обміну інформації між митними органами та суб’єктами
господарювання
• Стаття 77 УА
Виконання цього зобов’язання передбачено статтею 77 Угоди. Вона
передбачає забезпечення прозорості законодавства та процедур для суб’єктів
господарювання, а також укладення меморандумів між операторами та
адміністративними органами на основі меморандумів ВМО.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є просунутим. Відповідно до
інформації Мінфіну, протягом 2016 – 2019 рр. було укладено ряд Меморандумів про
взаєморозуміння між Державною фіскальною службою (ДФСУ) та асоціаціями
суб’єктів господарювання.
Практичне впровадження також знаходиться на «просунутому» рівні прогресу.
Вітчизняна практика укладення подібних меморандумів не повною мірою
відповідає вимогам Угоди, у якій йдеться саме про меморандуми на основі
оприлюднених ВМО (Всесвітньою митною організацією). Меморандуми,
укладені ДФСУ, здебільшого стосуються питань митної вартості товарів, які
переміщуються членами відповідних бізнес-асоціацій.
У той же час, інструмент Меморандумів про взаєморозуміння в рамках ВМО
в першу чергу спрямований на прискорення та спрощення торгівлі через
боротьбу з корупцією, захист прав інтелектуальної власності та покращення
якості даних, а не тільки на обмін інформацією про митну вартість товарів. Тому,
хоча формально зобов’язання виконане, подальша робота в цьому напрямі може
зробити співпрацю між митними органами та економічними операторами більш
ефективною.

Зобов’язання 61 / Реформування державної митної справи на підставі
митних прототипів (Customs Blueprints)
• Стаття 80 УА
Стаття 80 Угоди передбачає, що митні прототипи (Customs Blueprints)
застосовуються, де це доцільно, для зміцнення співпраці між митними органами.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є досконалим. У 2017 році
Мінфіном було розроблено комплексний план реформування митної справи на
основі Customs Blueprints. Однак цей документ так і не було офіційно затверджено.
У 2018 році Урядом схвалено Концептуальні напрями реформування системи
органів, що реалізують державну податкову та митну політику (розпорядження
КМУ від 27.12.2018 № 1101-р), де враховано окремі положення Customs Blueprint.
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Практичне впровадження знаходиться переважно на ранній стадії. Не зважаючи
на прийнятий документ, сам процес реформування митних органів з урахуванням
митних прототипів так і не розпочався. Більш того, на даний момент навіть не
розроблено чіткого плану такої реформи. А тому виконання цього зобов’язання
потребує подальшої роботи.

Зобов’язання 62 / Наближення українського митного законодавства
до Митного кодексу ЄС
• Регламент (ЄС) 450/2008 (скасований та замінений Регламентом(ЄС)
952/2013)
Виконання цього зобов’язання передбачає розробку нового Митного кодексу
України, який узгоджуватиметься з європейським. Водночас повноцінна
імплементація Митного кодексу ЄС не може бути досягнута лише точковими
змінами законодавства, оскільки вимагає запровадження нової термінології та
процедур, а також зміни вже існуючих.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню знаходиться на різних
стадіях виконання, проте в більшості робота по багатьох завданнях не розпочата.
Лише окремі норми Митного кодексу ЄС були імплементовані у національне
законодавство. Основним досягненням є прийняття Закону України №141-IX від
02.10.2019 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань
функціонування авторизованих економічних операторів». Цей закон дозволив
не тільки врегулювати діяльність самих авторизованих економічних операторів
(АЕО), але й розпочати імплементацію деяких інших інститутів Митного кодексу
ЄС (наприклад застосування загальної гарантії, загальної декларації прибуття,
облік економічних операторів тощо).
Підзаконні акти щодо діяльності АЕО ще не прийнято, наразі проекти перебувають
на етапі громадського обговорення. За всіма іншими позиціями, які Україна має
імплементувати з цього Регламенту, досягнень немає.
Також Постановою КМУ від 27 лютого 2019 р. № 144 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1765», було
приведено у відповідність норми митного законодавства України до митного
законодавства ЄС в частині визначення непреференційного походження при
імпорті в Україну товарів відповідно до зобов’язань, взятих в рамках Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Щодо наближення законодавства до митного кодексу ЄС був досягнутий прогрес
за напрямом встановлення правил щодо визначення непреференційного
походження товарів. В 2019 році було прийнято Постанову КМУ від 27 лютого 2019
р. № 144 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня
2006 р. № 1765», яка приводить у відповідність норми митного законодавства
України до митного законодавства ЄС в частині визначення непреференційного
походження при імпорті в Україну товарів відповідно до зобов’язань, взятих в
рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Практичне впровадження знаходиться переважно на різних стадіях виконання,
проте в більшості робота по багатьох завданнях не розпочата. Виключення
становить факт створення у Державній митній службі Управління супроводження
авторизованих економічних операторів (тобто кадрові ресурси для виконання
цього зобов’язання виділені). Але відсутність підзаконних актів не дозволяє
повноцінно запустити процес функціонування АЕО. Згідно з Дорожньою картою
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Держмитслужби на 2020 рік, митниця розраховує розпочати приймати заяви на
надання статусу АЕО з кінця квітня 2020 року44. У грудні 2020 Держмитслужба
очікує появу перших сертифікованих АЕО. Однак, станом на кінець травня,
підзаконні акти для старту роботи АЕО так і не затверджено, а тому прийом заяв
на отримання статусу АЕО так і не розпочався.

Зобов’язання 63 / Приєднання до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про процедуру
спільного транзиту (NCTS)
• Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами
• Конвенція про процедуру спільного транзиту
Приєднання до цих двох конвенцій дозволить оптимізувати процедуру
транзитних переміщень вантажів по території ЄС, ЄАВТ, Великобританії,
Туреччини, Північної Македонії та Сербії. Приєднатися до Конвенції NCTS
можна виключно за запрошенням. Це запрошення можна отримати лише після
запровадження всіх законодавчих змін, підготовки необхідної ІТ-системи
і відпрацювання всіх процесів, необхідних для роботи в системі спільного
транзиту протягом 1 року.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню знаходиться в більшості
на просунутій стадії. Прийнято ЗУ 78-IX від 13.02.2020 «Про режим спільного
транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи»,
який дозволив впровадження Конвенції NCTS, а також Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами. Цим законом запроваджено застосування
митних декларацій окремих типів (визначених Конвенцією NCTS), визначено
порядок використання електронної системи транзиту, запроваджено механізм
гарантування платежів при транзиті тощо.
Тобто, зобов’язання, необхідні для приєднання до обох конвенцій на рівні змін до
законів України виконано. Ряд підзаконних актів, необхідних для запуску режиму
спільного транзиту, перебуває на етапі громадського обговорення.
Практичне впровадження знаходиться переважно на ранній стадії. Основною
практичною задачею для приєднання до Конвенції NCTS було створення
та запуск в роботу необхідного для функціонування спільного транзиту
програмного забезпечення. В березні Держмитслужба розпочала тестове
використання програмного забезпечення (подарованого митною адміністрацією
Литви), необхідного для здійснення спільного транзиту. За повідомленням
голови Держмитслужби, проведено тестування програмного забезпечення на
Київській та Бориспільській митницях. Наступний етап - навчання користувачів
системи. Потім система буде тестуватися в межах всієї України. За оцінками
Держмитслужби, у липні 2020 року має розпочатися контроль за переміщенням
окремих товарів із використанням NCTS45. В разі успішної тестової роботи
системи Україна зможе отримати запрошення приєднатися до Конвенції NCTS на
правах повноцінного учасника.

44) Нова митниця: на старт. http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/new%20customs.pdf
45) https://drive.google.com/file/d/1ccL3LQhoIKDawelYw1jcc7UWyH40HyLn/view
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Зобов’язання 64 / Імплементація звільнень від мит, що діють в ЄС
• Регламент Ради 1186/2009
Зобов’язання передбачає приведення переліку операцій, що звільняються від
сплати мита, до переліку, що діє в ЄС. Окремі звільнення в Україні вже існують,
однак механізм їх надання не повною мірою відповідає Регламенту.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню в більшості не розпочато.
За п’ять років, що діє Угода про асоціацію, жодних змін до законодавства для
виконання цього зобов’язання не було внесено. У 2016 році до Верховної Ради
було подано законопроект, що передбачав адаптацію митного законодавства до
зазначеного Регламенту, однак робота над цим законопроектом не просунулася
далі розгляду в комітетах. Таким чином, у виконанні даного зобов’язання немає
прогресу.
Практичне впровадження в більшості не розпочате.

Зобов’язання 65 / Захист інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України
• Регламент Ради 1383/2003 (скасований та замінений Регламентом
608/2013)
• Регламент Комісії 1891/2004 (скасований та замінений Виконавчим
регламентом Комісії 1352/2013)
Зобов’язання полягає у забезпеченні наближення вітчизняного митного
законодавства до законодавства ЄС в сфері захисту інтелектуальної власності
та боротьби з переміщенням контрафактних товарів.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є просунутим. Прийнято
Закон України 202-IX від 17.10.2019 «Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
митний кордон України». Закон наближає митне законодавство до стандартів
ЄС та розширює повноваження митних органів щодо протидії переміщення
контрафактної продукції.
Проекти підзаконних актів підготовлені, але не затверджені, та перебувають на
етапі громадського обговорення.
Практичне впровадження знаходиться на ранній стадії. Для початку практичної
імплементації законодавчих змін, внесених Законом №202-IX від 17.10.2019,
необхідно передусім затвердити підзаконні акти.
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ПОШТОВІ ТА КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Поштові послуги відіграють помітну роль у створенні та підтримці ефективного і
динамічного ринку та надзвичайно важливі для економіки в цілому.
Надання поштових послуг в Україні здійснюється згідно з національним
законодавством з урахуванням актів Всесвітнього поштового союзу та положень
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Законом
України «Про поштовий зв’язок»46 та Правилами надання послуг поштового
зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня
2009 р. №27047.
Надання універсальних послуг поштового зв’язку забезпечує національний
оператор, функції якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10 січня 2002 р. № 10 «Про національного оператора поштового зв’язку»48 було
покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».
АТ «Укрпошта» визначено оператором поштового зв’язку, на якого покладаються
функції з пересилання відправлень «EMS» (міжнародних реєстрованих
поштових відправлень з вкладенням документів та/або товарів, що

46) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14
47) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF
48) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2002-%D1%80
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приймаються, перевозяться і доставляються найшвидшим способом) – наказом
Мінінфраструктури від 22.11.2019 № 824 49. Раніше ця послуга була закріплена
за Держспецзв’язку. На підставі вказаного наказу підприємства завершили
передачу функцій, і, як повідомив керівник «Укрпошти»50, з 1 квітня 2020 року
послуга EMS доступна у відділеннях «Укрпошти», а через деякий час буде
доступна більше ніж у 4 тис. відділень у всій країні.
Крім національного оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта», у мережі
поштового зв’язку України функціонують оператори недержавної форми
власності та інші суб’єкти господарювання, які надають послуги з пересилання
в сегменті рентабельних поштових відправлень. Єдиний державний реєстр
операторів поштового зв’язку51 станом на 19.05.2020 налічує 65 таких суб’єктів.
Послуги поштового зв’язку спеціального призначення (фельд’єгерського
і спеціального зв’язку), які надаються окремим категоріям користувачів,
здійснюють Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку
Держспецзв’язку та Державне підприємство спеціального зв’язку.
Роль поштових послуг в Україні, як і у світі, зростає стрімко протягом останніх
десятьох років. З одного боку, обсяги паперової комунікації зменшуються, а
електронної комунікації — зростають. З іншого боку, нові технології роблять
зручними онлайн покупки і, таким чином, збільшують кількість пакунків і посилок,
що доставляються поштовими операторами.
Ринок поштових послуг має важливе значення для України, яка з урахуванням
вигідного географічного розташування може отримати перспективний ринок
транзитера поштової логістики для країн Європейського Союзу.
Зобов’язання України в сфері поштових та кур’єрських послуг, зокрема щодо
гармонізації законодавства з вимогами актів ЄС, визначаються пунктом 2
доповнення XVII-6 «Положення щодо моніторингу» Додатка XVII «Нормативноправове наближення» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди
про асоціацію та на виконання положень Угоди, а саме: підрозділу 4 «Поштові
та кур’єрські послуги» частини п’ятої «Нормативно-правова база» глави 6
«Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна
торгівля» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»52.
Згідно з доповненням XVII-4 «Правила, що застосовуються до поштових та
кур’єрських послуг» до Угоди про асоціацію протягом двох років з дати набуття
чинності Угодою (для розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» – з 01
січня 2016 року) повинні бути впроваджені положення таких актів Європейського
Союзу як:
1. Директива 97/67/ЄС53 про спільні правила розвитку внутрішнього
ринку поштових послуг Співтовариства та вдосконалення якості
послуг. Положення Директиви повинні бути впроваджені протягом
двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію;
2. Директива

2002/39/ЄС54,

якою

вносяться

49) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1241-19
50) https://ua.interfax.com.ua/news/economic/651153.html
51) https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=60&language=uk
52) https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
53) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997L0067
54) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32002L0039
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зміни

до

Директиви

97/67/ЄС щодо подальшої відкритої конкуренції поштових послуг
Співтовариства. Положення Директиви повинні бути впроваджені
протягом двох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію;
3. Директива 2008/6/ЄС55, якою вносяться зміни до Директиви 97/67/
ЄС про повне завершення формування внутрішнього ринку поштових
послуг Співтовариства. Положення Директиви повинні бути
впроваджені протягом двох років з дати набрання чинності Угодою
про асоціацію.
Варто зазначити, що кінцева і всеосяжна мета європейської поштової політики –
забезпечити доступність надійних і високоякісних поштових послуг щонайменше
п’ять робочих днів на тиждень на усій території ЄС для усіх громадян державчленів ЄС і бізнесу за доступними цінами. Відповідно до принципу субсидіарності
та з урахуванням відмінностей ринків поштових послуг держав-членів, Поштові
Директиви дають державам-членам суттєву гнучкість, дозволяючи адаптувати
елементи внутрішніх поштових послуг, тобто послуг, що надаються на території
конкретної держави, згідно з їхніми власними специфічними потребами.
З-поміж ключових цілей і завдань Поштових Директив виділяються наступні.
• Перша Поштова Директива 97/67/ЄС (поступова і контрольована
лібералізація ринку):
— запровадження універсальних послуг мінімального обсягу;
— встановлення вимог до частоти і якості надання послуг;
— розробка принципів тарифікації;
— створення незалежних національних регуляторних органів
(НРО).
• Друга Поштова Директива 2002/39/ЄС
національних поштових операторів):

(звуження

монополії

- скорочення обсягу резервованих послуг, що надаються
національними поштовими операторами;
- доповнення принципів тарифікації універсальних послуг;
- затвердження принципів фінансування універсальних
послуг;
- упорядкування роботи зі скаргами споживачів.
• Третя Поштова Директива 2008/6/ЄС (завершення формування
внутрішнього ринку поштових послуг та поступове відкриття ринку):
- узгодження термінів повного відкриття ринку;
- специфікація завдань і компетенцій НРО;
- зміна способів надання й шляхів фінансування
універсальних послуг;
55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0006
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- розроблення методики розрахунку собівартості
універсальних послуг;
- встановлення вимог щодо доступності для інших операторів
певних елементів поштової інфраструктури національних
операторів (зокрема, адресної бази даних і поштових
скриньок);
- розширення положень щодо захисту прав споживачів.
З прийняттям Третьої Поштової Директиви посилання на Поштову Директиву
(ПД) в усіх робочих документах Європейської Комісії стосуються консолідованої
Поштової Директиви (якщо не зазначено інше), зокрема про це зазначається
в Робочому Документі Комісії (Брюссель, 17.11.2015 SWD (2015) 207 фінальна
версія)56, що супроводжує Звіт Комісії для Європейського Парламенту і Ради
про застосування Поштової Директиви (Директиви
97/67/ЄС, доповненої
Директивою 2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС) {COM(2015) 568 фінальна
версія}. Консолідованим є також переклад Поштової Директиви ЄС на сайті
Міністерства Юстиції України57.
Оцінок щодо очікуваного балансу витрат знайти не вдалось. Аналіз
регуляторного впливу до законопроекту «Про внесення змін до Закону України
«Про поштовий зв’язок», що розміщений на сайті Мінінфраструктури 29 березня
2019 року для громадського обговорення, хоч і оперує певними цифрами, проте
посилань на проведені розрахунки не містить. Також за окремими позиціями,
на нашу думку, не враховуються можливі бюджетні витрати та витрати суб’єктів
господарювання, так само як і вигоди. Наша пропозиція – варто здійснити
повноцінний секторальний аналіз з оцінкою регуляторного впливу відповідно до
європейської практики Regulatory Impact Assessment.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 66 / Гармонізація національної нормативно-правової
бази у секторі поштових і кур’єрських послуг у відповідності до
принципів законодавства Європейського Союзу, викладених в
Угоді про асоціацію, з метою забезпечення поступової сумісності
існуючих законів та майбутнього законодавства з acquis ЄС
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження рамкових правил у секторі поштових
і кур’єрських послуг відповідно до статті 1 глави 1 Директиви 97/67/ЄС від 15
грудня 1997 р. щодо:
• умов, якими регулюється надання поштових послуг;
• надання універсальних поштових послуг;
• фінансування універсальних поштових послуг на умовах, якими
гарантується надання послуг на постійних засадах;
• тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних
поштових послуг;

56) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2015:0207:FIN:EN:PDF
57) https://minjust.gov.ua/m/str_45879
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• встановлення стандартів якості для надання універсальних поштових
послуг та впровадження системи для забезпечення дотримання
зазначених стандартів;
• гармонізації технічних стандартів;
• забезпечення незалежності національного регуляторного органу.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є раннім. Слід відмітити,
що з моменту підписання Угоди про асоціацію, заходи щодо імплементації її
положень у сфері поштових та кур’єрських послуг були включені у відповідні
плани, затверджені Кабінетом Міністрів України, зокрема у 2014 (розпорядження
КМУ від 17 вересня 2014 р. 847-р58), 2015 (розпорядження КМУ від 18 березня 2015
р. №22259), 2016 (розпорядженням КМУ від 18 лютого 2016 р. 217-р60) роках.
Утім, жоден із заходів, передбачених переліченими нормативними актами, окрім
Плану імплементації Директиви 97/67/ЄС, схваленого розпорядженням КМУ від
18 березня 2015 р. № 222 (на виконання відповідного заходу Плану, затвердженого
розпорядженням КМУ від 17 вересня 2014 р. 847-р) виконані так і не були аж до їх
відміни у зв’язку із прийняттям:
• Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженим
постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 110661 та
• Стратегії імплементації положень директив ЄС у сфері послуг
поштового зв’язку та кур’єрських послуг («дорожня карта»), схваленої
розпорядженням КМУ від 14 лютого 2018 р. № 104-р62 (визнати таким,
що втратило чинність розпорядження КМУ від 18 березня 2015 р. № 222),
стан виконання яких на сьогодні й проаналізовано.
Так, План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
передбачає:
- розроблення проекту стратегії імплементації положень
директив ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг
(«дорожньої карти»).
Відповідальний – Мінінфраструктури. Термін - до 20 березня 2018 року. Стан
виконання – виконано: Стратегію разом з Планом заходів щодо її реалізації було
схвалено й затверджено розпорядженням КМУ від 14 лютого 2018 р. № 104-р;
- гармонізацію національного законодавства із
законодавством ЄС у сфері надання поштових послуг (пункт
1793 Плану заходів), зокрема розроблення та подання на
розгляд КМУ законопроекту про внесення змін до Закону
України «Про поштовий зв’язок».
Відповідальний – Мінінфраструктури. Термін - до 20 березня 2018 року, пізніше
відтерміновано до 31 грудня 2020 р63. Стан виконання – «розпочато виконання»:
58) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
59) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2015-%D1%80
60) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2016-%D1%80
61) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text
62) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2018-%D1%80
63) Зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1005 «Про внесення змін до Плану заходів
з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1005-2019-%D0%BF#n8)
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відповідний проект закону розміщено 26.10.2018 на веб-сайті Мінінфраструктури
для громадського обговорення до 26.11.2018, наступна редакція – 29.03.2019.,
обговорення до 29.04.2019.
- ряд інших заходів (пункти 1821-1832 Плану заходів),
спрямованих на розроблення та прийняття підзаконних
нормативно-правових актів з метою практичної
імплементації положень Поштової Директиви. Відповідальні –
Мінінфраструктури, НКРЗІ (за згодою). Утім, варто зауважити,
що хоч Планом заходів (постанова КМУ № 1106) і встановлено
строк виконання цих пунктів (1821-1832) 31 грудня 2018 року
(продовжено до 1 жовтня 2020 р. постановою КМУ від 20
листопада 2019 р. № 1005), проте більшість із них стосується
розроблення й затвердження підзаконних нормативноправових актів, які мають бути прийняті, у разі і на підставі
прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про поштовий зв‘язок».
Відсилання до цієї передумови міститься, зокрема, в пункті 1822 Плану заходів, а
також у пунктах Плану заходів щодо реалізації Стратегії (розпорядження КМУ №
104-р). Наразі дійсно відсутні підстави та повноваження для прийняття таких актів
вторинного законодавства (оскільки, згідно зі статтею 19 Конституції України:
«Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України»), а отже й імплементації
положень Поштових Директив ЄС.
У свою чергу, План заходів щодо реалізації Стратегії імплементації положень
директив ЄС у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг («дорожньої
карти»), затверджений розпорядженням КМУ від 14 лютого 2018 р. № 104-р, (далі
– «Дорожня карта») практично дублює заходи, передбачені Планом заходів,
затвердженим постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106, окрім, власне заходу
щодо розробки й затвердження самої Стратегії.
У березні 2019 року на сайті Мінінфраструктури було розміщено для громадського
обговорення чергову редакцію проекту закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про поштовий зв‘язок» (далі – законопроект 2019 року64). Ми
проаналізували текст цього законопроекту і вважаємо за необхідне виокремити
наступні висновки.
Варто відзначити, що якість поточної редакції законопроекту 2019 року з точки
зору врахування положень Поштових Директив ЄС, що підлягають імплементації,
на порядок вища за якість попередніх (редакцій проекту закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», що були винесені на
громадське обговорення у жовтні та лютому 2018 року (далі – законопроекти
2018 року65), у жовтні 2016 року (далі – законопроект 2016 року66), у жовтні 2015
року (далі – законопроект 2015 року67).

64) https://mtu.gov.ua/projects/215/
65) https://mtu.gov.ua/projects/192/; https://mtu.gov.ua/projects/162/
66) https://mtu.gov.ua/projects/88/
67) https://mtu.gov.ua/projects/20/
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Так, законопроект 2019 року (на відміну від законопроекту 2016 року та частково
законопроектів 2018 року) тією чи іншою мірою враховує положення Поштової
Директиви ЄС, стосовно запровадження низки правил щодо:
• умов, якими регулюється надання поштових послуг;
• надання універсальних поштових послуг;
• фінансування універсальних поштових послуг на умовах, якими
гарантується надання послуг на постійних засадах;
• тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних
поштових послуг;
• встановлення стандартів якості для надання універсальних поштових
послуг та впровадження системи для забезпечення дотримання
зазначених стандартів;
• гармонізації технічних стандартів;
• забезпечення незалежності національного регуляторного органу.
Утім, збереглась низка невідповідностей, які необхідно доопрацювати, з тим, щоб
наблизити положення законопроекту 2019 року до вимог Поштової Директиви,
частина з них, на нашу думку, критична, зокрема стосовно:
• переліку поштових послуг, віднесених до універсальних. Пересилання
посилок (оскільки вони є поштовими відправленнями як відповідно до
Директиви, так і законопроекту 2019 року) до 10 кг з оголошеною цінністю
також має бути універсальною послугою. Пропонуємо повернутися до
переліку універсальних поштових послуг законопроекту 2018 року, як
такого, що узгоджувався з переліком Поштової Директиви ЄС;
• можливості визначення більше одного призначеного оператора для
надання універсальних послуг (усіх чи частини) на усій чи на частині
території країни. Необхідно усунути неузгодженості між окремими
статтями законопроекту 2019 року (в першу чергу між ст. 16 та ст.
17). Також певні розбіжності є між положеннями ст. 17 і ст. 18 (щодо
виключних прав призначеного/призначених операторів);
• державного нагляду за поштовими операторами в частині надання
ними універсальних послуг. Стаття 9 законопроекту 2019 року потребує
доопрацювання, з тим, щоб регуляторний режим у сфері поштових
послуг розповсюджувався виключно на послуги, що входять до пакету
універсальних, а не на всі послуги, що надаватимуться призначеним/
призначеними операторами;
• забезпечення
незалежності
національного
регулятора.
Про
потенційний конфлікт між законопроектом 2019 року і редакціями
проектів закону «Про електронні комунікації» зазначено окремо в
аналізі Зобов’язання 67;
• фінансування універсальних поштових послуг. Це важливе положення
Поштової Директиви ЄС взагалі залишилось поза увагою авторів
законопроекту 2019 року, навіть у тому усіченому варіанті, як
пропонувалось законопроектом 2018 року.
Не менш важливе, на чому варто акцентувати увагу, це необхідність зміни
підходу до термінології та визначення сфери суспільних відносин як предмету
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регулювання: перехід до термінів, що усталені як в межах ЄС, так і в світі
(що визначено Поштовою Директивою ЄС та нормативними документами
Всесвітнього поштового союзу, де поштова сфера давно не розглядається
і не регулюється як сфера зв’язку, натомість віднесена до сфери послуг). В
першу чергу, це стосується необхідності заміни терміну «поштовий зв’язок» на
«поштові послуги», чого вимагає не тільки потреба гармонізації термінології,
а й дух зміщення фокусу результату діяльності в поштовому секторі саме до
надання послуг користувачам. Так, Поштова Директива ЄС оперує виключно
терміном «поштові послуги», а не «поштовий зв’язок», і останній нам не довелось
зустрічати в європейських та інших міжнародних офіційних і неофіційних
документах, матеріалах та інформації, що стосується цієї сфери. Така зміна
підходу знайшла своє підтвердження і продовження тим, що в Угоді про асоціацію
положення, що стосуються сфери поштових та кур’єрських послуг, віднесені до
розділів Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами
та електронна торгівля» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»,
і відокремлюється від сфери комунікацій і зв’язку, а також формулюваннями
термінів пунктів Плану заходів щодо реалізації Стратегії (розпорядження КМУ №
104-р) та консолідованого Плану заходів (постанова КМУ № 1106).
Отже, вважаємо за необхідне підтримати й продовжити логіку використання
терміну «поштові послуги» в законопроекті 2019 року, тобто як в його назві, так
і за текстом змінити термін «поштовий зв’язок» на «поштові послуги». У разі
прийняття цього закону дотримуватися такого ж принципу і при підготовці та
прийнятті відповідних підзаконних нормативних актів, що розроблятимуться на
його виконання.
Акцентуємо увагу, що станом на сьогодні жоден із зазначених проектів закону
так і не було подано на розгляд до Верховної Ради України.

Зобов’язання 67 / Забезпечення юридичної відокремленості
регуляторного органу у сфері поштових послуг та його функціональної
незалежності від постачальників поштових та кур’єрських послуг
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає удосконалення функцій і специфікацію повноважень
національного регуляторного органу щодо державного регулювання у сфері
поштових послуг, забезпечення незалежності національного регуляторного
органу відповідно до глави 9 Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 р. (Угода про
асоціацію - стаття 113, Додаток XVII, Поштова Директива – глава 9, стаття 22). Для
імплементації цього положення, відповідно до Дорожньої карти, затвердженої
розпорядженням КМУ від 14 лютого 2018 р. № 104-р., необхідно внести зміни
до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 р. № 106768.
Регуляторне наближення не розпочиналось. На сьогоднішній день Закон України
«Про поштовий зв’язок» та Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затверджене Указом
Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1067 (далі – Положення про
НКРЗІ), визначають засади діяльності цього органу. Утім, це не забезпечує чіткої
юридичної визначеності статусу НКРЗІ, оскільки ЗУ «Про поштовий зв’язок»
68) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067/2011
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визначено, що «компетенція національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та її повноваження визначаються
цим та іншими законами України». Цим же законом функції нагляду за ринком
послуг поштового зв’язку покладено на Державну інспекцію зв’язку (далі - ДІЗ).
Остання, хоч і була ліквідована постановою КМУ від 29 лютого 2012 р. № 15169,
втім, у профільний закон зміни так і не були внесені.
У проекті закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий
зв’язок», що був винесений на громадське обговорення у жовтні 2016 року, а
також у проекті закону України «Про електронні комунікації», реєстр. № 3549-1
від 11.12.2015 (на сьогодні проект відкликано і видалено з сайту ВРУ) були спроби
запровадити з-поміж іншого, джерелом фінансування діяльності національного
регулятора внесків на регулювання у розмірі певного відсотка від доходів, в тому
числі й операторів поштового зв’язку, отриманих за надання послуг поштового
зв’язку.
Наразі така новація не знайшла свого продовження, оскільки ні проект закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», що був
винесений на громадське обговорення у березні 2019 року, ні законопроекти
від 2018 року, ні проект закону України «Про електронні комунікації», реєстр. №
3014 від 05.02.202070 (статус на сайті ВРУ від 20.05.2020 – «Включено до порядку
денного») вже не містять такої норми. Утім, варто застерегти, що така ідея,
якщо знову з’явиться на порядку денному, приховує певні ризики: з одного
боку, ставить під сумнів принцип незалежності регулятора від учасників ринку
(оператори з більшими доходами платитимуть більші внески і, ймовірно, можуть
мати певний вплив на регулятора); з іншого боку, учасники ринку, не отримуючи
впливу, можуть бути не зацікавлені платити внески на утримання регулятора,
натомість, мати «стимул» приховувати або занижувати свої доходи. Процитуємо
статтю 113 Угоди про асоціацію, згідно з якою: «Регуляторний орган повинен бути
юридично відокремлений та не підзвітний жодному постачальнику поштових та
кур’єрських послуг. Рішення та процедури регуляторного органу повинні бути
неупередженими стосовно всіх учасників ринку».
Важливим кроком у напрямку не тільки юридичної відокремленості (норма,
яка включена до законопроекту 2019 року, та в разі прийняття останнього має
знайти своє відображення і в Положенні про НКРЗІ, затвердженому Указом
Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1067, або у випадку прийняття
спеціального закону про регуляторний орган), а й функціональної незалежності
національного регуляторного органу в поштовому секторі, могла би стати
приватизація, принаймні часткова, АТ «Укрпошта», як логічне продовження
процесу корпоратизації раніше державного підприємства, а наразі акціонерного
товариства, проте з часткою держави 100% у статутному капіталі АТ. Це також
сприяло б демонополізації ринку поштових послуг, зокрема тих, на надання яких
національний оператор на сьогодні володіє виключним правом, конкуренції
та вільному ринку. Така ініціатива підтримувалась попереднім урядом О.
Гончарука71, яким було підготовлено і 03.02.2020 року подано до Верховної
Ради України відповідний проект закону про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації72, яким, серед іншого, передбачалась
можливість приватизації 49 % акцій АТ «Укрпошта». Проте, вже 04.03.2020 року
цей законопроект було відкликано.
69) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2012-%25D0%25BF
70) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
71) https://ua-news.liga.net/economics/news/chastinu-aktsiy-ukrposhti-mojut-prodati-na-mijnarodnih-birjah; https://mtu.gov.ua/
news/31516.html); (https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/4/656628/
72) https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68029
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Не можна оминути увагою і свіжу новину від 02.06.2020 року про те, що експерти
сектору ІТ&Телеком Офісу ефективного регулювання BRDO підготували
законопроект, покликаний визначити організаційно-правовий статус та засади
діяльності регулятора у сфері зв’язку — НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює
державне регулювання в галузі зв’язку). Про це зазначається в повідомленні73.
Проект закону «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання в
галузі зв’язку»74 дійсно містить положення як стосовно юридичної, так і фінансової
незалежності регулятора сектору. Проте, автори вказаного законопроекта
акцентують увагу на тому, що він розроблений переважно на запуск повноцінної
реформи у сфері телекомунікацій і рекомендують законодавцям (проект
нормативного документу направлений до Комітету ВРУ з питань цифрової
трансформації та Мінцифри) розглядати його разом з проектом закону № 3014.
Законопроект про НКРЗ залишає за органом регулювання й нагляд (контроль)
у поштовому секторі, утім, вочевидь, як спадок від попередника НКРЗІ, бо в
Мінінфраструктури законопроект на узгодження не надсилається. Також не
згадується кореляція з законодавством ЄС у сфері поштових послуг. На нашу
думку, це додатковий аргумент на користь тези щодо доцільності відокремлення
поштового сектору з регуляції сектору зв’язку (телекомунікацій) в напрямку
сектору саме послуг, про що було зазначено при аналізі виконання Зобов’язання
66. З цією метою також як альтернативний варіант виконання Зобов’язання 67
висловлюємо ідею створення окремого регуляторного органу у сфері поштових
послуг (можливо, за рахунок ресурсів підрозділів нинішньої НКРЗІ, відповідальних
за цей напрям), як це практикується в державах-членах ЄС, із дотриманням усіх
вимог до регулятора згідно з Поштовою Директивою ЄС.
Також акцентуємо увагу, що проектом закону України «Про національну комісію,
що здійснює державне регулювання в галузі зв’язку», розробленим експертами
Офісу ефективного регулювання і переданим на розгляд профільного Комітету
ВРУ та Мінцифри, передбачається, що створюваний регуляторний орган
здійснюватиме державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері надання
послуг поштового зв’язку відповідно до Закону України «Про поштовий
зв’язок». Тож вкрай необхідним є прийняття вказаного законопроекту про
новий регуляторний орган (якщо його просування знайде своє продовження),
який варто синхронізувати не тільки з прийняттям нового проекту закону «Про
електронні комунікації», про що зауважують експерти BRDO, а й з прийняттям
змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» задля уникнення розбіжностей
і неузгодженостей стосовно повноважень національного регуляторного органу
у поштовій сфері.

Зобов’язання 68 / Встановлення єдиних правил та умов, якими
регулюється надання поштових та кур’єрських послуг
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення єдиних правил та умов, якими
регулюється надання поштових та кур’єрських послуг згідно з вимогами
положень Поштової Директиви ЄС. На сьогодні діють Правила надання послуг
поштового зв’язку, затверджені постановою КМУ від 5 березня 2009 р. № 27075
73) https://brdo.com.ua/top/eksperty-brdo-rozrobyly-proekt-zakonu-pro-regulyatora-u-sferi-zv-yazku-nkrz/?fbclid=IwAR1IGJokLSK
QOiGA5wY_12De4TgQdRVguXCftCe0mLLR2b6qt48O4MpZqzM
74) https://brdo.com.ua/bills/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-natsionalnu-komisiyu-shho-zdijsnyuye-derzhavne-regulyuvannya-vgaluzi-zv-yazku/?fbclid=IwAR3YbodvM9hG9C2Oe-lImMGzMi0VNLG3q0pZziTHVtSQM-hFa8pYbPBy8lM
75) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF
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(далі - Правила), положення яких не відповідає вимогам Поштової Директиви, в
тому числі, але не виключно, стосовно:
- термінології у поштовій сфері;
- класифікації поштових послуг;
- переліку послуг, що входять до складу універсальних, їх
тарифікації та стандартів якості їх надання;
- призначеного оператора та переліку послуг, на які він має
виключне право тощо.
Регуляторне наближення не розпочиналось. З моменту набуття чинності Угоди
про асоціацію до зазначеної постанови КМУ № 270 кілька разів вносилися
зміни, але вони не стосувалися приведення у відповідність положень Правил до
зобов’язань за Поштовою Директивою ЄС. Проте, варто зауважити, що такі зміни
в підзаконний нормативно-правовий акт повинні мати місце у разі і на підставі
прийняття нової редакції Закону України «Про поштовий зв‘язок». Інакше буде
невідповідність між чинним Законом і Правилами.

Зобов’язання 69 / Затвердження порядку відбору та визначення
призначених операторів поштових послуг
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає затвердження порядку відбору та визначення
призначених операторів поштових послуг відповідно до вимог статті 4 глави 2
Поштової Директиви.
Так, відповідно до Поштової Директиви, для того, щоб універсальні послуги
надавались по всій державній території, має бути забезпечена можливість
призначення одного або декількох підприємств в якості призначеного оператора
- надавача універсальних послуг. Можуть бути призначені різні підприємства
для виконання різних складових частин універсальних послуг та/або для
охоплення різних частин державної території. Умови надання універсальних
послуг мають ґрунтуватись на принципах прозорості, відсутності дискримінації
та пропорційності для того, щоб гарантувати їх безперервність. Призначення
призначеного(их) оператора(ів) має підлягати періодичному перегляду з огляду
на зазначені вище умови та принципи, утім, тривалість такого призначення має
бути достатньою для рентабельності інвестицій.
Регуляторне наближення не розпочиналось. На сьогодні надання універсальних
поштових послуг забезпечує національний оператор, функції якого згідно
з розпорядженням КМУ від 10.01.2002 № 10 «Про національного оператора
поштового зв’язку»76 було покладено на УДППЗ «Укрпошта» (правонаступником
якого є АТ »Укрпошта» та 100 % акцій якого належать державі). Оскільки
положення статті 4 Поштової Директиви передбачають можливість призначення
декількох операторів для виконання різних складових частин універсальних
послуг та/або для охоплення різних частин державної території, вважаємо за
необхідне після прийняття змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»,
яким буде передбачена така можливість (наразі в законопроекті 2019 року є
76) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2002-%D1%80
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певні неузгодженості, що стосуються призначеного(их) операторів, про що
було зазначено в аналізі Зобов’язання 66), прийняти відповідний нормативноправовий акт (доцільно – на рівні КМУ), яким буде визначено порядок відбору
та визначення призначених операторів поштових послуг з урахуванням вимог
Поштової Директиви ЄС.

Зобов’язання 70 / Запровадження механізму та визначення порядку
фінансування універсальних поштових послуг на умовах, за яких
гарантується надання послуг на постійних засадах
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження механізму та визначення порядку
фінансування універсальних поштових послуг на умовах, за яких гарантується
надання послуг на постійних засадах відповідно до вимог глави 3 Поштової
Директиви.
Так, згідно із Директивою не повинно бути жодних виняткових прав на
надання поштових послуг. Натомість, для забезпечення фінансування надання
універсальних послуг держава може використовувати один або декілька способів:
або – через процедуру публічних закупівель, або (якщо надання універсальних
послуг призводить до того, що собівартість є несправедливим навантаженням
на призначеного оператора) – через механізм відшкодування призначеним
оператором за рахунок коштів державного бюджету чи через механізм
розподілу собівартості універсальних послуг між провайдерами послуг та/або
користувачами. Може бути запроваджено створення компенсаційного фонду з
дотриманням принципів прозорості, відсутності дискримінації та пропорційності.
Фінансування фонду може здійснюватись за рахунок збору, накладеного
на провайдерів послуг та/або користувачів, а управління – незалежною від
бенефіціарів організацією. Надання дозволів провайдерам може поєднуватись
із зобов’язанням здійснювати фінансові внески до компенсаційного фонду або
виконувати зобов’язання з надання універсальних послуг.
Регуляторне наближення не розпочиналось. Наразі відсутній будь-який
механізм фінансування універсальних поштових послуг, що не сприяє можливості
забезпечити надання повного пакету універсальних поштових послуг належної
якості і за доступними тарифами національним оператором ПАТ »Укрпошта».
Крім того, відсутність такого механізму не сприяє зацікавленості приватних
операторів у наданні такого пакету універсальних послуг. Отже, розроблення й
прийняття нормативно-правового акта, що запровадить механізм та визначить
прозору систему фінансування універсальних поштових послуг на умовах,
за яких гарантується надання послуг на постійних засадах, є нагальним для
виконання положень Поштової Директиви. Такий акт слід було б прийняти на рівні
КМУ після прийняття змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», оскільки, в
разі потреби, як один з варіантів фінансування надання універсальної послуги,
він вимагатиме здійснення бюджетних видатків.
Але, як було підкреслено в аналізі Зобов’язання 66, таке важливе положення
Поштової Директиви ЄС, як фінансування універсальних поштових послуг, автори
законопроекту 2019 року відкинули взагалі, навіть в тому усіченому вигляді,
як пропонувалось законопроектом від жовтня 2018 року. Останнім зазначені
положення формулювались загальною фразою частини шостої статті 10, а саме:
«Порядок компенсації витрат за надання універсальних послуг поштового
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зв’язку, у випадку їх збитковості (економічної необґрунтованості), визначається
Кабінетом Міністрів України на підставі механізму підрахунку фактичних збитків
операторів поштового зв’язку, що надають універсальні послуги, з урахуванням
стандартів якості надання універсальних послуг поштового зв’язку, визначеного
національним регулятором за рахунок коштів Державного бюджету України».
Пропонована законопроектом 2018 року норма частини шостої статті 10 відсилала
до акту КМУ, а не визначала варіанти фінансування універсальних послуг, як це
передбачено статтею 7 глави 3 Поштової Директиви, і давала необґрунтовані
підстави розробникам законопроекту 2018 року зазначити в пункті 5 «Фінансовоекономічне обґрунтування» Пояснювальної записки до законопроекту 2018 року,
що: «реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме фінансування
з державного та місцевих бюджетів». Ймовірно, розрахунків прибутковості/
збитковості діяльності з надання універсальних послуг, які б підтверджували
таке твердження (навіть прогнозів від операторів/потенційних операторів
– надавачів універсальних поштових послуг), не здійснювалось. Вважаємо
нагальним і конче потрібним доопрацювати й повернути в законопроект 2019
року норму на виконання відповідного положення Поштової Директиви ЄС, що
в разі прийняття закону відкриє шлях до розробки і прийняття власне порядку,
тобто механізму реалізації цього зобов’язання.

Зобов’язання 71 / Установлення стандартів якості для надання
універсальних поштових послуг та впровадження системи для
забезпечення дотримання зазначених стандартів
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає установлення стандартів якості для надання
універсальних поштових послуг та впровадження системи для забезпечення
дотримання зазначених стандартів відповідно до вимог статті 1 глави 1, глави
2, статей 16–18 глави 6, Додатку II Поштової Директиви ЄС. Стандарти якості
стосуються зокрема строків доставки, а також регулярності та надійності
послуг. Поштова Директива ЄС визначає, що стандарти якості для національної
кореспонденції не повинні суперечити стандартам, встановленим для
міжнародних послуг. Також має бути забезпечений незалежний контроль якості
надання поштових послуг за діяльністю щонайменше один раз на рік зовнішніми
органами. Власне стандарти строків доставки і мета охоплення встановлені
Додатком ІІ Поштової Директиви ЄС.
Регуляторне наближення не розпочиналось. На сьогоднішній день, нормативи і
строки пересилання поштових відправлень регулюються і затверджені наказом
Мінінфраструктури від 28.11.2013 р. № 95877. Їх розділення в залежності від виду та
типу кореспонденції, а також в залежності від пункту відправки і призначення не
корелюється з вимогами Поштової Директиви. Отже, стандарти треба уніфікувати
з визначеними Поштовою Директивою, внісши до цього наказу відповідні зміни,
попередньо забезпечивши внесення відповідних змін до профільного закону, бо
його чинна редакція покладає контроль за якістю поштових послуг на Державну
інспекцію зв’язку, вже з 2012 року ліквідований орган.

Зобов’язання 72 / Запровадження правил щодо тарифних принципів
та прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг

77) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-14
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• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження правил щодо тарифних принципів та
прозорості рахунків для надання універсальних поштових послуг відповідно до
вимог статті 1 глави 1, статей 12–14 глави 5 Поштової Директиви.
Так, до принципів встановлення тарифів на послуги універсального пакету,
з-поміж інших, належать наступні:
- ціни мають бути доступними і такими, щоб усі користувачі,
незалежно від географічного місцезнаходження та з
урахуванням специфічних національних умов, мали доступ до
запропонованих послуг;
- ціни повинні формуватись на основі врахування витрат та
стимулювати до ефективного надання універсальних послуг;
може встановлюватись також уніфікований тариф;
- тарифи мають бути прозорими та недискримінаційними.
Установлено, що провайдер або провайдери універсальних послуг ведуть у своїй
внутрішній бухгалтерії відокремлені рахунки для того, щоб чітко розрізняти, з
одного боку, послуги та продукцію, що входять до складу універсальних послуг,
а з іншого боку послуги та продукцію, що не входять до складу останніх. Таке
розрізнення має враховуватися під час підрахунку собівартості універсальних
послуг. Зазначена внутрішня бухгалтерія має ґрунтуватися на узгодженому
застосуванні принципів аналітичного бухгалтерського обліку, які можуть бути
об’єктивно обґрунтованими.
Регуляторне наближення не розпочиналось. На сьогодні тарифи на універсальні
поштові послуги розробляються національним оператором АТ «Укрпошта» та
затверджуються НКРЗІ на підставі Порядку регулювання тарифів на універсальні
послуги поштового зв’язку, затвердженого рішенням Національної комісії з
питань регулювання зв’язку України від 23.05.2017 №26078, без вимог дотримання
зазначених принципів тарифікації та прозорості рахунків для надання
універсальних поштових послуг, визначених Поштовою Директивою. Основним
критерієм при розробці тарифів на універсальні послуги визначено планову
собівартість, яка визначається відповідно до планових обсягів надання послуг
та економічно обґрунтованих планових витрат на їх надання, з урахуванням
планового прибутку. Утім, щодо такого підходу (щоправда, в частині калькуляції
тарифів на послуги з виплати і доставки пенсій та грошової допомоги) були
висловлені певні зауваження Державною аудиторською службою України в
аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту діяльності
АТ «Укрпошта» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 № 06-22/21 від 22.07.201979.
Після прийняття змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», в якому мають
бути враховані релевантні положення Поштової Директиви ЄС, необхідним
є прийняття нормативно-правового акта, який визначатиме правила щодо
тарифних принципів та прозорості рахунків для надання універсальних поштових
послуг (про порядок розподілу (обліку) витрат операторів універсальних
поштових послуг за видами поштових послуг) і забезпечить однакові правила
78) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-17
79) http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=151699
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гри в питанні тарифікації універсальних послуг для всіх надавачів універсальних
послуг в майбутньому.

Зобов’язання 73 / Запровадження правил щодо отримання дозволів
для надання універсальних послуг поштового зв’язку
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження правил, за якими здійснюється
надання поштових послуг (ліцензовані або дозвільні вимоги до операторів
поштових послуг) відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 9 глави 4 Поштової
Директиви.
Поштова Директива ЄС, а саме ст. 9, визначає, що для надання послуг, які не
належать до універсальних, можуть бути запроваджені загальні дозволи в міру
того, наскільки останнє є необхідним для забезпечення дотримання основних
вимог. Що стосується універсальних поштових послуг, може бути запроваджена
процедура надання дозволу, враховуючи індивідуальні ліцензії, в міру того,
наскільки останнє є необхідним для забезпечення дотримання основних вимог
та надання універсальних послуг. При цьому, слід врахувати, що згідно зі статтею
112 Угоди про асоціацію, через 3 роки з моменту набуття чинності Угодою (тобто
у 2019 році) режим ліцензування або дозвільний режим мають стосуватися тільки
надання універсальних поштових послуг.
Регуляторне наближення не розпочиналось. Слід відзначити, що на сьогодні
відповідно до Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів
поштового зв’язку, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29 листопада 2016
року № 62380, включення операторів, що надають послуги поштового зв’язку,
до єдиного реєстру має повідомний характер. Проте, що стосується надання
дозволів на універсальні поштові послуги, відповідного порядку немає, оскільки
на сьогоднішній день єдиний призначений оператор – це національний оператор
АТ «Укрпошта» зі статусом, наданим йому розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 10 січня 2002 р. № 10 «Про національного оператора поштового
зв’язку». З метою виконання вимог Поштової Директиви ЄС та після прийняття
змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», необхідно прийняти нормативноправовий акт з метою запровадження правил, за якими здійснюватиметься
процедура надання дозволів для надання універсальних поштових послуг
призначеним(и) оператором(ами).

Зобов’язання 74 / Гармонізація технічних стандартів
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає гармонізацію технічних стандартів відповідно до
вимог статті 1 глави 1, статті 20 глави 7 Поштової Директиви. Згідно з Директивою
технічні стандарти мають бути гармонізовані зі застосовуваними у поштовому
секторі технічними стандартами, розробленими Європейським комітетом зі
стандартизації. Такі стандарти мають враховувати гармонізаційні закони,
ухвалені на міжнародному рівні, зокрема в рамках Всесвітнього поштового
союзу.

80) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1679-16
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Регуляторне наближення не розпочиналось. Чинний ЗУ «Про поштовий зв’язок»,
а саме ст. 10, визначає, що «засоби поштового зв’язку, що застосовуються у
мережах поштового зв’язку загального користування, підлягають стандартизації
та сертифікації відповідно до законодавства України згідно з переліком, який
встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі зв’язку».
Законопроект 2019 року статтею 11 передбачає гармонізацію у сфері надання
послуг поштового зв’язку, яка має здійснюватися відповідно до Закону України
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з урахуванням стандартів,
прийнятих однією із європейських організацій стандартизації на основі запиту,
зробленого Європейською Комісією, номер та назву якого опубліковано в
Офіційному віснику Європейського Союзу. Вважаємо це позитивним з точки
зору виконання релевантного зобов’язання за Поштовою Директивою, у разі
прийняття цієї норми в рамковому законі. З метою універсалізації технічних
стандартів для операторів поштових послуг всередині України, а також їх
гармонізації з міжнародними стандартами, вважаємо за потребу, після внесення
змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», прийняти нормативно-правовий
акт, що встановить поштові технічні стандарти, гармонізовані зі стандартами ЄС.

Зобов’язання 75 / Запровадження правил щодо надання інформації
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження правил щодо надання інформації
відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 22а глави 9а Поштової Директиви.
Директивою, зокрема, визначено, що провайдери поштового обслуговування
мають надавати, зокрема національним регуляторним органам, всю інформацію,
враховуючи фінансову інформацію, а також інформацію щодо надання
універсальних послуг, зокрема з наступною метою: гарантування національними
регуляторними органами виконання положень цієї Директиви або рішень,
прийнятих відповідно до цієї Директиви, та надання точних статистичних даних.
Регуляторне наближення не розпочиналось. Чинним ЗУ «Про поштовий зв’язок»,
а саме статтею 8, право безоплатно отримувати від операторів поштового зв’язку
інформацію, пояснення та інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій,
надано вже ліквідованому органу – Державній інспекції зв’язку. Фактично поштові
оператори сьогодні надають фінансову та статистичну інформацію в податкові
органи та органи статистики, а також певні дані на прохання НКРЗІ, заповнюючи
розроблену регулятором таблицю, розміщену на сайті органу81. Законопроектом
2019 року (ст. 8 Компетенція державних органів у сфері надання послуг поштового
зв’язку) передбачається, що Національний регулятор встановлюватиме порядок
отримання та отримуватиме від призначених операторів поштового зв’язку
звітність, інформацію, в тому числі таку, що містить фінансово - економічні
показники, документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень,
покладених на регулятора цим законом. Після та за умови внесення змін до
Закону України «Про поштовий зв’язок», необхідним є прийняття нормативноправового акта, яким встановлюватиметься порядок отримання національним
регуляторним органом звітності (надання йому інформації) операторів поштових
послуг, зокрема фінансової інформації, інформації щодо надання універсальних

81) https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=8&language=uk
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послуг. Утім, ще раз звертаємо увагу (як зауважено при аналізі Зобов’язання 2) на
необхідність узгодження між собою законопроектів, що розробляються різними
органами та експертами, зокрема щодо державного регулятора поштового
сектору, з метою уникнення розбіжностей в майбутньому.

Зобов’язання 76 / Запровадження правил щодо забезпечення прав
споживачів у сфері поштових послуг
• Директива 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року, доповнена Директивою
2002/39/ЄС та Директивою 2008/6/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження правил щодо забезпечення прав
споживачів на отримання якісних поштових послуг, зокрема порядку подання і
розгляду скарг споживачів відповідно до вимог статті 1 глави 1, статті 19 глави
6 Поштової Директиви, зокрема щодо запровадження всіма провайдерами
поштових послуг прозорих, простих та недорогих процедур для обробки скарг,
що надходять від користувачів поштових послуг, зокрема у випадку втрати,
крадіжки, пошкодження або недотримання стандартів якості обслуговування
(враховуючи процедури встановлення відповідальності у випадках, коли були
залучені декілька операторів). На законодавчому рівні має бути гарантовано, що
такі процедури дозволять здійснювати швидке та справедливе врегулювання
спорів, з передбаченням, якщо останнє є обґрунтованим, системи повернення
коштів та/або відшкодування збитків. Якщо ж скарги чи справи не були вирішені
операторами універсальних поштових послуг, у користувачів повинно бути
право звернутись до регуляторного органу для їх вирішення. Також операторами
повинна вестись та публікуватись разом зі щорічним звітом статистика
отриманих, опрацьованих і вирішених заяв чи скарг.
Регуляторне наближення не розпочиналось. На сьогодні ні чинний Закон
України «Про поштовий зв’язок», ані законопроект 2019 року (окрім того, що
національний регулятор може проводити позапланові перевірки на підставі
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило
шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю) не містять
норм, які б урегульовували зазначене питання відповідно до вимог Поштової
Директиви. Споживачі поштових послуг наразі можуть претендувати на захист
своїх прав лише або шляхом врегулювання претензій із самими операторами,
або відповідно до загального Закону «Про захист прав споживачів» (який
більшою мірою стосується споживачів товарів і продукції, аніж послуг), або в
цивільному судовому порядку. Статистика щодо цього не ведеться, інформація
не оприлюднюється. Виконання цих положень Поштової Директиви можливе
через прийняття відповідного нормативно-правового акту за умови включення
відповідних рамкових норм до законопроекту про внесення змін до ЗУ «Про
поштовий зв’язок» та після його прийняття.

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Сектор телекомунікацій об’єднує суб’єкти господарювання, що надають послуги
зв’язку засобами телефонії або Інтернету. Найважливішими учасниками ринку
телекомунікацій є оператори мобільного, супутникового, кабельного зв’язку та
провайдери Інтернет-послуг.
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2015 року ЄС ухвалив Стратегію розвитку Єдиного цифрового ринку (Digital Single
Market – DSM), і майже відмовився від використання терміну «телекомунікаційні
послуги», замінивши його терміном «електронні комунікаційні послуги». Розвиток
цих послуг є дуже важливим для реалізації Стратегії DSM, і він тісно пов’язаний і
з іншими аспектами цифрової економіки, такими як: довірчі послуги, електронна
торгівля, кібербезпека, захист персональних даних тощо.
З ухваленням в грудні 2018 року Європейського Кодексу електронних комунікацій
перед Україною постало питання імплементації логічних, гармонізованих
та спрощених нормативно-правових рамок регулювання електронних
комунікаційних мереж, послуг електронних комунікацій та пов’язаних з ними
послуг на внутрішньому ринку ЄС.
Не менш важливим з точки зору успішної інтеграції України до DSM є виконання
Україною зобов’язань в сфері електронної торгівлі. І якщо з електронними
довірчими послугами Україною було досягнуто неабиякого прогресу, то захист
прав споживачів у сфері електронної торгівлі ще потребує значних зусиль.
Також поки що відсутні практичні результати сприяння широкосмуговому
доступу, поліпшенню безпеки мереж та широкому використанню ІКТ приватними
особами, бізнесом та адміністративними органами шляхом розвитку локальних
ресурсів Інтернет і впровадження онлайн-послуг, зокрема електронного
бізнесу, електронного уряду, електронної охорони здоров’я і електронного
навчання. А ігнорування українською владою європейських стандартів захисту
персональних даних та кібербезпеки ставить під загрозу будь-які перспективи
України інтегруватись в DSM.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 77 / Законодавче врегулювання питання електронних
комунікацій
• Директива 2018/1972 від 11 грудня 2018 року
Регуляторне наближення є раннім. До останнього часу Україна майже не
здійснювала практичних кроків щодо імплементації актів права ЄС в сфері
електронних комунікацій (телекомунікацій) в українське законодавство.
Ситуація змінилась 2018 року, коли Урядовий офіс з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції на виконання УА розробив Дорожню карту інтеграції
України до Єдиного цифрового ринку Європи, і ця Дорожня карта отримала
позитивну оцінку з боку ЄС. Щоправда, окрім позитивної оцінки, європейські
експерти надали також поради щодо якнайшвидшої імплементації в українське
законодавство Європейського Кодексу електронних комунікацій (Директива ЄС
№ 2018/1972), який було ухвалено 11 грудня 2018 року, і згадки про який в українській
Дорожній карті, звісно, немає. Втім згадка про цей Кодекс є в оновленому Плані
дій Кабінету міністрів (п. 1939-13.)
Цей Кодекс (European Electronic Communications Code — EECC) створює логічні,
гармонізовані та спрощені нормативно-правові рамки регулювання електронних
комунікаційних мереж, послуг електронних комунікацій, та пов’язаних з ними
послуг на внутрішньому ринку ЄС, і водночас скасовує чи не половину актів
ЄС з Додатку XVII-3. Щоправда, набуває чинності цей Кодекс лише в грудні
2020 року. Однак саме імплементацію цього Кодексу як європейські, так і
українські експерти вважають необхідною умовою поширення на Україну режиму
внутрішнього ринку у сфері телекомунікаційних послуг.
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В процесі реалізації проекту «Інтеграція України до Єдиного цифрового
ринку Європи: перетворення перешкод на вікна можливостей» міжнародною
громадською організацією «Європейська Медіа Платформа» (ЄМП) під егідою
УС ПГС та за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія»
було здійснено переклад EECC та Регламенту ЄС щодо BEREC українською,
узгоджено переклад термінології Кодексу за участі як урядових, так і неурядових
українських стейкхолдерів, проведено опитування представників українського
ринку на предмет відповідності інтеграції України до DSM та імплементації
положень Кодексу в українське законодавство їхнім інтересам. Завдяки цьому
проекту на момент презентації висновків оціночної місії DG Connect українські
експерти вже мали можливість розпочати роботу над розробкою української
версії EECC. Що і було зроблено експертами BRDO, які підготували свій проект
українського Кодексу електронних комунікацій, заснований на положеннях
EECC. Втім, на той час у Верховній Раді України вже були зареєстровані інші
законопроекти про електронні комунікації, які після довгих консультацій все ж
таки були відкликані, а при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації було
створено Робочу групи з питань імплементації цього Кодексу, а також з питань
опрацювання трьох дотичних законопроектів (№ 2264, № 2316, № 2320). Ця група
(до якої входили як представники профільних державних установ, асоціацій, так і
представники бізнесу і незалежні експерти) працювала протягом трьох місяців,
і 5 лютого 2020 року у ВРУ було зареєстровано законопроект № 3014 «Про
електронні комунікації».
Цей законопроект, хоча і не є бездоганним, є найбільш наближеним до норм
європейського права в сфері електронних комунікацій серед численних
попередніх законопроектів «Про електронні комунікації» (№ 3549-1, 2, 3, 4,
№ 2264, № 2316, № 1083). Дуже важливо, що він розробляється одночасно з
аналогічними законопроектами в країнах-членах ЄС, і може набути чинності
одночасно з EECC та його національними європейськими імплементаціями.
Тобто вперше Україна не наслідує європейське законодавство (ще й зазвичай з
великим запізненням), а робить це одночасно з країнами-членами ЄС. 16 червня
2020 року за цей законопроект було проголосовано у першому читанні.

Зобов’язання 78 / Посилення незалежності та адміністративної
спроможності національного регулятора в галузі електронних
комунікацій
• Статті 391, 394
• Додаток XVII-3 УА
• Директива 2018/1972 від 11 грудня 2018 року
Регуляторне наближення не розпочалось. Більшість недоліків (термінологічних,
структурних, концептуальних тощо) законопроекту № 3014 можуть бути
виправлені після першого читання. За винятком одного, найважливішого:
відсутність більшості норм EECC, що визначають незалежність та інституційну
спроможність українського національного регулятора в сфері електронних
комунікацій. Для цього планувалось розробити окремий законопроект про
національного регулятора, і перший такий проект вже розроблено. Розгляд
двох законопроектів («Про електронні комунікації» та «Про національного
регулятора в сфері електронних комунікацій») та їх ухвалення після відповідного
доопрацювання може стати революційним проривом в Єдиний цифровий ринок

151

Європи, і закріпити досягнення України в сфері електронних довірчих послуг.
Робоча група, створена при Комітеті ВРУ з питань цифрової трансформації,
розробила законопроект про національного регулятора в сфері електронних
комунікацій, але станом на 26 червня 2020 року його ще не зареєстровано.

Зобов’язання 79 / Забезпечення високого загального рівня безпеки
мережевих та інформаційних систем
• Статті 391, 394 УА
• Директива 2016/1148 від 6 липня 2016 року
• Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2018/151;
• Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2017/179
Критична невідповідність регуляторного наближення. Найбільше занепокоєння
викликає ситуація з кібербезпекою та захистом персональних даних. В УА
ці питання згадуються дуже поверхово (наприклад, в п. 2 ст. 139 «Сторони
домовилися, що розвиток електронної торгівлі має здійснюватися за умови
забезпечення повної відповідності найвищим міжнародним стандартам захисту
інформації з метою забезпечення довіри користувачів електронної торгівлі»),
але за час, що минув з моменту підписання УА, в ЄС відбулись тектонічні зсуви
в цих галузях. Загальний регламент захисту даних (General Data Protection
Regulation), що було ухвалено 2016 року, набув чинності 2018 року і вже призвів
до мільярдних штрафів за порушення правил обробки персональних даних. На
жаль, в цій сфері Україна безнадійно відстає від європейського права, і схоже, не
збирається наздоганяти взагалі.
На початку 2016 року була затверджена Стратегія кібербезпеки України
(на той час дуже прогресивна і євроінтеграційна), але зараз настав час
ухвалювати оновлену Стратегію з кібербезпеки, як з урахуванням нової
Стратегії національної безпеки України, так і Директиви з безпеки мережевих
та інформаційних систем (Директиви NIS) та нового Акту регуляції сфери
кібербезпеки в ЄС (Cybersecurity Act). У травні 2018 року набув чинності Закон
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», який лише
зафіксував той прогрес, який було зроблено в процесі розробки Стратегії
кібербезпеки, і залишив невирішеними такі важливі питання, як координація і
субординація усіх суб’єктів кібербезпеки в Україні, міжнародне співробітництво,
захист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Україна не в повному
обсязі ратифікувала Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність, зокрема, не
надала згоду на застосування розділу Конвенції щодо цифрових доказів. Через
це правоохоронні органи часто вдаються до вилучення обладнання в якості
речових доказів (зокрема, у справах щодо піратства), посилаючись на відсутність
передбаченої в українському законодавстві можливості використовувати копії.
Це погіршує умови для розвитку ІТ-бізнесу.
Критична невідповідність практичного впровадження. Критична невідповідність
транспозиції європейського законодавства у сфері кібербезпеки та захисту
персональних даних (кардинально оновленого вже після підписання УА) в
українське значно погіршується відсутністю практичної імплементації навіть
тих норм, які вже існують в правовому полі України. Незважаючи на те, що
Закон «Про засади забезпечення кібербезпеки» містить визначення об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури (яке, на жаль, суттєво відрізняється від
європейського), офіційно затвердженого переліку таких об’єктів нема і досі.
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Відсутня система координації і субординації між різними суб’єктами системи
кібербезпеки, ефективна система стандартизації заходів та систем кібербезпеки,
механізми їх державного та незалежного аудиту.
В сфері захисту персональних даних ситуація є ще гіршою. Не виконується
(в першу чергу органами державної влади України) навіть дуже далекий від
досконалості Закон України «Про захист персональних даних» (2010 року) та
Конституція України.

Зобов’язання 80 / Забезпечення відповідності європейським та
міжнародним стандартам вимог щодо роботи з електронними
довірчими послугами
• Стаття 394 УА
• Додаток XVII-3 УА
• Регламент (ЄС) 910/2014 від 23 липня 2014 року
Регуляторне наближення є просунутим. В цьому напрямі Україні вдалось досягти
найбільшого прогресу. У листопаді 2018 року набув чинності Закон України «Про
електронні довірчі послуги», що оновив законодавство у сфері електронної
ідентифікації (електронного цифрового підпису) у відповідності до Регламенту
eIDAS № 910/2014. У січні 2019 року КМУ ухвалив рішення щодо затвердження
Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів
відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційнотелекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для
забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних
сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично
значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав.
Практичне впровадження є просунутим. 10 квітня 2020 року Міністерство
цифрової трансформації отримало підтвердження від програми EU4Digital про
те, що Україну було обрано серед країн Східного Партнерства ЄС для участі в
пілотних проектах для транскордонного електронного підпису.

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Цілі підсектору:
— вдосконалення пруденційних заходів щодо захисту
інвесторів, депозитаріїв власників полісів та постачальників
фінансових послуг;
— впровадження міжнародних стандартів для боротьби з
ухиленням від сплати податків;
— розвиток адміністративного потенціалу регуляторів
фінансового сектору;
— створення ринку банківського сектору, страхових послуг,
цінних паперів;
— розвиток платіжних систем та механізмів застосування
фінансової застави.
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Банківська сфера
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектору стосуються створення ринку банківського сектору
шляхом забезпечення економічного суверенітету України в умовах посилення
інтеграції з країнами ЄС, гармонізації інтересів України та її банківського сектору
з інтересами країн ЄС в процесі посилення інтеграційних процесів в економіці
та банківському секторі, дотримання прозорості механізмів проникнення
іноземного капіталу в банківський сектор України та його впливу на розвиток
вітчизняної економіки та банківської системи, забезпечення умов підвищення
ефективності впливу банківської системи на темпи і масштаби вітчизняного
товаровиробництва.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 81 / Вдосконалення системи банківського регулювання
та нагляду та процедури виведення банків з ринку
• Директива 2013/36/ЄС (замінює Директиву 2006/48/ЄС) від 26 червня
2013 року
• Директива 2001/24/ЄС від 4 квітня 2001 року
• Директива 2014/59/ЄС від 15 квітня 2014 року
Зобов’язання передбачає удосконалення банківського регулювання та нагляду,
процедури виведення банків з ринку, а саме:
- запровадження вимог щодо планів відновлення;
- запровадження вимог щодо внутрішньої оцінки достатності
капіталу банку (ІСААР);
- забезпечення порядку перевірки фінансового/майнового
стану засновників - власників істотної участі під час
отримання банківської ліцензії;
- оптимізацію вимог щодо підвищення ефективності оцінки
критеріїв істотної участі кредитних установ;
- удосконалення вимог щодо буферів капіталу;
- врегулювання питань щодо адміністративних санкцій та
управлінських заходів Національного банку за недотримання
вимог ліцензування, пов’язаного з придбанням істотної
участі;
- встановлення вимог до системи ризик-менеджменту в
банках;
- установлення вимог до професійної придатності та ділової
репутації керівників банків;
- приведення у відповідність із правом ЄС вимог до
оприлюднення на сайті Національного банку інформації про
видані банківські ліцензії.
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Регуляторне наближення є раннім. Прийнято постанову Правління Національного
Банку України від 18.07.2019 р. № 95 «Про затвердження Положення про плани
відновлення діяльності банків України та банківських груп», внесено зміни
до актів НБУ в частині розроблення та затвердження змін до нормативноправових актів Національного банку у частині вимог щодо буферів капіталу,
розроблення та видання нормативно-правового акта Національного банку щодо
вимог до системи ризик-менеджменту в банках. Проте досі не розроблені й не
розглянуті ВР законопроекти стосовно запровадження вимог щодо внутрішньої
оцінки достатності капіталу банку (ІСААР); забезпечення порядку перевірки
фінансового/майнового стану засновників - власників істотної участі під час
отримання банківської ліцензії; оптимізації вимог щодо підвищення ефективності
оцінки критеріїв істотної участі кредитних установ; врегулювання питань щодо
адміністративних санкцій та управлінських заходів Національного банку за
недотримання вимог ліцензування, пов’язаного з придбанням істотної участі;
встановлення вимог до професійної придатності та ділової репутації керівників
банків; приведення у відповідність із правом ЄС вимог до оприлюднення на сайті
Національного банку інформації про видані банківські ліцензії.

Зобов’язання 82 / Встановлення вимог щодо додаткового нагляду за
діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних
компаній у фінансовому конгломераті
• Директива 2002/87/ЄС від 16 грудня 2002 року
Зобов’язання передбачає наступне:
- запровадження форми статистичної звітності щодо
концентрації ризиків для банківських груп;
- статистичної звітності для банківських груп щодо
внутрішньогрупових операцій;
- удосконалення механізмів інформаційного співробітництва
між регуляторами ринків фінансових послуг.
Регуляторне наближення є переважно просунутим. Внесено зміни до актів
НБУ щодо запровадження форми статистичної звітності щодо концентрації
ризиків для банківських груп та статистичної звітності для банківських груп
щодо внутрішньогрупових операцій. В частині удосконалення механізмів
інформаційного співробітництва між регуляторами ринків фінансових
послуг опрацьовано та внесено відповідні зміни до угод про інформаційне
співробітництво,
укладених
між
Національним
банком,
НКЦПФР
та
Нацкомфінпослуг.

Зобов’язання 83 / Вдосконалення регулювання сфери електронних
грошей
• Директива 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року
Зобов’язання передбачає оновлення платіжного законодавства, щоб в
подальшому система підходів та моделей регулювання була ефективною та
стимулювала розвиток ринку електронних грошей.
Регуляторне наближення не розпочиналося. Не розроблено та не внесено
відповідних змін до законодавства щодо регулювання переказу коштів та до ЗУ
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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Зобов’язання 84 / Оновлення чинного законодавства стосовно
системи гарантування вкладів в Україні
• Директива 94/19/ЄС від 30 травня 1994 року
Зобов’язання передбачає внесення змін/оновлення чинного законодавства
стосовно системи гарантування вкладів в Україні, які покликані посилити її роль
у забезпеченні фінансової стабільності держави.
Регуляторне наближення не розпочиналося. Не розроблено та не внесено
відповідних змін до Закону України «Про кредитні спілки», Закону «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» та Закону «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».

Зобов’язання 85 / Удосконалення порядку подання фінансової
звітності
• Директива Ради 86/635/ЄЕС
• Директива Ради 91/674/ЄС (зі змінами)
• Директива 2001/65/ЄС
Зобов’язання передбачає удосконалення порядку подання фінансової звітності
на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі.
Регуляторне наближення є переважно просунутим. ВРУ прийнято Закон України
від 16.01.2020 № 465-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві», положення якого передбачають
визначення 2020 року першим звітним періодом, за який підприємства, які
зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, мають подавати фінансову
звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній
формі.
Практичне впровадження є на ранній стадії.

Цінні папери
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Співпраця у вказаному підсекторі зосереджена з метою створення ринку цінних
паперів задля формування єдиного ринку фінансових послуг та фінансових
інструментів у країнах ЄС для подальшого сталого і конструктивного розвитку
відносин між Україною та країнами ЄС.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 86 / Впровадження норм ЄС у сфері фондового ринку
• Директива 2004/39/ЄС від 21 квітня 2004 року
• Директива 2000/12/ЄС, якою скасовується Директива Ради 93/22/ЄЕС
• Директива Комісії 2006/73/ЄС від
імплементації Директиви 2004/39/ЄС
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Зобов’язання передбачає формування єдиного ринку фінансових інструментів
та створення загальноприйнятих принципів роботи організаційно оформленого
сегменту фондового ринку України шляхом адаптації національного
законодавства щодо цінних паперів до норм відповідного права ЄС, зокрема,
імплементація у спеціальні закони України положень згаданих вище Директив.
Регуляторне наближення є раннім.
Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів № 2284 від 17.10.2019 розроблений. Прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №
2210-VIII. 03 грудня 2018 р. в Мін’юсті за № 1371/32823 зареєстровано Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2018 № 670
«Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити
діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови
провадження такої діяльності».

Зобов’язання 87 / Затвердження вимог до проспекту цінних паперів
• Директива 2003/71/ЄС від 4 листопада 2003 року, якою вносяться зміни
до Директиви 2001/34/ЄС
• Директива 2001/34/ЄС
• Директива 2008/11/ЄС
• Регламент Комісії 809/2004
• Регламент Комісії 1787/2006
• Регламент Комісії 211/2007
• Регламент Комісії 1289/2008
Зобов’язання передбачає приведення вимог до проспекту цінних паперів,
його затвердження, дійсності та оприлюднення у відповідність з правом ЄС;
запровадження механізму внесення змін до проспекту цінних паперів та
встановлення вимог щодо мови проспекту цінних паперів; запровадження
концепції публічної пропозиції цінних паперів; встановлення вимог щодо
інформації, яку повинен містити проспект цінних паперів, винятків щодо
оформлення проспекту цінних паперів, порядку та строку для оприлюднення
змін та додатків до проспекту.
Регуляторне наближення є раннім або просунутим. Прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від
16.11.2017 № 2210-VIII. В частині встановлення вимог щодо мови проспекту цінних
паперів врегулювання було передбачене проектом ЗУ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій
та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстраційний номер у
ВРУ VIII скликання № 9035 від 03.09.2018), водночас законопроект вважається
відкликаним через закінчення строку повноважень Верховної Ради 8 скликання.
На даний час Комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюються робота
з доопрацювання законопроекту щодо регульованих ринків та деривативів для
забезпечення його винесення на розгляд Верховної Ради України.
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Практичне впровадження є на ранній стадії.

Зобов’язання 88 / Встановлення вимог до інформації про емітентів,
чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому
ринку
• Директива 2004/109/ЄС від 15 грудня 2004 року, якою вносяться зміни
до Директиви 2001/34/ЄС;
• Регламент Комісії 1569/2007
Зобов’язання передбачає комплексне врегулювання питань функціонування
регульованих ринків та розбудови їх інфраструктури, впорядкування діяльності
з надання інформаційних послуг на ринках капіталу у відповідності до світових
практик та європейського законодавства.
Регуляторне наближення є раннім. Прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу
та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210VIII. Прийнято Рішення НКЦПФР від 04.12.2018 № 854 «Про затвердження
змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2019 за № 165/33136. Рішення
НКЦПФР від 19.04.2018 № 243 «Про затвердження Змін до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів» зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 17.05.2018 за №604/32056. Водночас не розпочата робота в
частині приведення розмірів та форм відповідальності за порушення вимог щодо
розкриття інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС.
Практичне впровадження є на ранній стадії.

Зобов’язання 89 / Запровадження механізму компенсації інвесторам
у цінні папери
• Директива 97/9/ЄС від 3 березня 1997 року
Зобов’язання передбачає запровадження механізму компенсації інвесторам
у цінні папери, визначення мінімального розміру компенсації інвесторам у
цінні папери, запровадження обов’язковості для осіб, які надають інвестиційні
послуги, участі у механізмі компенсації інвесторам у цінні папери, приведення у
відповідність з правом ЄС реєстрації інвестиційних фондів.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочалось. Комісія на лист
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.11.2018 № 432206/51820-03 стосовно оновлення списку актів ЄС у доповненні XVII – 2 Додатку
XVIІ Угоди про асоціацію листом від 13.12.2018 № 19/02/37018 надала пропозицію
щодо перенесення строку впровадження Директиви 97/9/ЄС.
Практичне впровадження є на ранній стадії, або не розпочиналась.

Зобов’язання 90 / Зменшення зловживань на ринку цінних паперів
• Директива 2003/6/ЄС від 28 січня 2003 року
• Директива Комісії 2004/72/ЄС
• Директива Комісії 2003/124/ЄС

158

• Директива Комісії 2003/125/ЄС
• Директива 2008/26/ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом
(ЄС) 596/2014)
Зобов’язання передбачає зменшення зловживань на ринку цінних паперів, які
порушують цілісність фінансових ринків та суспільну довіру до цінних паперів
та похідних фінансових інструментів, а саме стосовно інсайдерської інформації
та маніпулювання ринком, що є основними видами зловживань на ринку цінних
паперів. Крім того, метою зобов’язання є уточнення поняття інсайдерської
інформації, введення поняття ринкового маніпулювання, уточнення вимог щодо
розкриття інформації та правове регулювання інсайдерських операцій, що
забезпечить цілісність фінансових ринків та підвищення довіри інвесторів до цих
ринків.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочалось. Прийнято Рішення
НКЦПФР від 19.04.2018 № 243 «Про затвердження Змін до Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 17.05.2018 за № 604/32056. Комісією здійснюється підготовка
проектів ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо протидії зловживанням на фондовому ринку)», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та
запровадження нових фінансових інструментів».
Практичне впровадження є на ранній стадії, або не розпочиналась.

Зобов’язання 91 / Посилення захисту прав інвесторів інститутів
спільного інвестування
• Директива 2009/65/ЄС від 13 липня 2009 року
• Директива Комісії 2010/42/ЄС
Зобов’язання передбачає посилення захисту прав інвесторів інститутів
спільного інвестування, підвищення довіри інвесторів до інститутів спільного
інвестування та активізації інвестиційної діяльності, приведення форми та суті
функціонування інститутів спільного інвестування у відповідність до вимог актів
Європейського Союзу, створення передумов для підвищення ефективності та
функціональності інститутів спільного інвестування та приведення їх діяльності
та внутрішньої організації у відповідність до вимог законодавства Європейського
Союзу; забезпечення виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про
асоціацію.
Регуляторне наближення не розпочалось.

Страхування
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Співпраця у вказаному підсекторі зосереджена на створенні ринку страхових
послуг шляхом запровадження правил регулювання страхування, які мають
посилити конкурентоспроможність та зменшити ризик неплатоспроможності.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає запровадження європейської
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системи регулювання фінансового ринку, зокрема і ринку страхування.
«Поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього
законодавства до acquis ЄС» у частині лібералізації страхових і пов’язаних зі
страхуванням послуг (стаття 133) охоплює значну кількість законодавчих актів
ЄС, перелік яких наведено в Додатку XVII до Угоди про асоціацію.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 92 / Регулювання страхової (перестрахової) та
посередницької діяльності у страхуванні
• Директива 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року
Зобов’язання передбачає впровадження нового порядку законодавчого
регулювання страхової (перестрахової) та посередницької діяльності у
страхуванні, створення конкурентного середовища та зменшення ризиків
неплатоспроможності на страховому ринку України, полегшення початку та
ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування, забезпечення
достатнього рівня платоспроможності страхової компанії.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочиналось. Комісією здійснюється
розробка відповідних законодавчих змін, які опрацьовуються експертами в
рамках технічної допомоги, яка надається Проектом ЄС «Посилення регулювання
та нагляду на небанківському фінансовому ринку».

Зобов’язання 93 / Удосконалення регулювання страхування
від цивільної відповідальності по відношенню до використання
автотранспортних засобів
• Директива 2009/103/ЄС від 16 вересня 2009 року
Зобов’язання передбачає удосконалення процедури, визначення порядку та
забезпечення отримання компенсації щодо шкоди, нанесеної життю, здоров’ю
або майну третіх осіб, потерпілих у ДТП, яка сталася за участі транспортних
засобів, шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочиналось. Відбувається
опрацювання проекту закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо удосконалення
законодавчого забезпечення обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» з експертами
проекту ЄС «Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим
сектором» EU-FINREG.

Зобов’язання 94 / Усунення розбіжностей в структурі і змісті
звітності страхових підприємств
• Директива Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року
Зобов’язання передбачає усунення розбіжностей в структурі і змісті балансів
та встановлення єдиної структури звіту про прибуток і збиток страхових/
перестрахових компаній шляхом правового регулювання бухгалтерського обліку
страхових/перестрахових компаній.
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Регуляторне наближення є раннім. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 16.01.2020 № 465-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних
та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», положення
якого передбачають визначення 2020 року першим звітним періодом, за
який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти,
мають подавати фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними
стандартами в електронній формі; Закон України від 12.09.2019 № 79-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» передбачає, що
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні
повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері
ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Відсутні досягнення в питанні встановлення єдиних вимог до професійної
компетентності страхових посередників.
Практичне впровадження є раннім.

Зобов’язання 95 / Врегулювання діяльності страхових посередників
• Директива 2002/92/ЄС від 9 грудня 2002 року
• Рекомендація Європейської Комісії 92/48/ЄЕС від 18 грудня 1991 року
Зобов’язання передбачає:
• Приведення термінології в
відповідність з вимогами ЄС;

сфері

страхового

посередництва

у

• Удосконалення механізму відповідальності страхових посередників чи
посередників у перестрахуванні;
• Визначення обов’язків страхового посередника щодо вимог та порядку
надання інформації про себе уповноваженому органу.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочиналось. Продовжується
опрацювання проекту ЗУ «Про реалізацію страхових послуг» Нацкомфінпослуг
спільно з проектом ЄС «Посилення регулювання та нагляду за небанківським
фінансовим сектором» EU-FINREG та асоціаціями страховиків. Триває спільна
робота з проектом ЄС «Посилення регулювання та нагляду за небанківським
фінансовим сектором» EU-FINREG над розробкою проекту закону, яким
імплементуватиметься Директива 2016/97/ЄС про реалізацію страхових
продуктів (в новій редакції).

Зобов’язання 96 / Впровадження стандартів Європейського Союзу в
українську систему накопичувального пенсійного забезпечення
• Директива 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 року
Зобов’язання передбачає впровадження стандартів Європейського Союзу в
українську систему накопичувального пенсійного забезпечення, а саме:

161

- гарантування дотримання цілей Директиви, якими
передбачено моніторинг фінансового стану установи й
оцінювання спроможності установи виконати всі договірні
зобов’язання, відповідність мінімальним стандартами
обачливості, що стосується їхньої діяльності та умов роботи;
- забезпечення високого рівня захищеності майбутніх
пенсіонерів шляхом встановлення суворих стандартів
нагляду, ефективне управління схемами трудового
пенсійного забезпечення;
- узгодження положень чинного законодавства України з
положеннями Директиви щодо діяльності установ трудового
пенсійного забезпечення та нагляду за ними.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочиналось. Зміни до Закону
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів
не розроблені НКЦПФР.

Ринкова інфраструктура
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Співпраця у вказаному підсекторі зосереджена для формування ринкової
інфраструктури, її потенціалу та розвитку.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 97 / Запровадження різних елементів ринкової
інфраструктури на ринку фінансових послуг
• Директива 2002/47/ЄС від 06 червня 2002 року
• Директива 98/26/ЄС
• Директива 2009/44/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження механізмів остаточності розрахунків
щодо деривативів та процедур ліквідаційного неттингу; впровадження механізму
гарантування виконання деривативів; впровадження механізмів остаточності
розрахунків з цінними паперами; впровадження механізму гарантування
виконання угод щодо цінних паперів.
Регуляторне наближення є раннім. Прийнято Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій
та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстраційний номер у
ВРУ 2284 від 17.10.2019), який було опрацьовано разом з експертами проекту
«Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором».
Зміни до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших
законодавчих актів не розроблені НКЦПФР.
Практичне впровадження є раннім.
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Платіжні послуги
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Співпраця у вказаному підсекторі зосереджена для оновленні системи
законодавчого регулювання українського ринку платежів і переказу коштів
шляхом гармонізації його з європейським ринком ЄС та імплементації у
національне законодавство відповідного права ЄС.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 98 / Регулювання платіжних послуг
• Директива 2015/2366 (замінює Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.)
Зобов’язання передбачає удосконалення порядку здійснення операцій із
використанням електронних платіжних інструментів, регулює порядок надання
платіжних послуг, принципи взаємодії учасників ринку і питання ліцензування.
Регуляторне наближення є раннім або не розпочиналось. Впровадження
норм Директиви (ЄС) 2015/2366 передбачається шляхом прийняття проекту
ЗУ «Про платіжні послуги», який розроблено Національним банком, та котрий
регулюватиме діяльність українського ринку платежів та переказу коштів, який
31 січня 2020 року розміщено на офіційній інтернет-сторінці Національного банку
для обговорення з представниками ринку платіжних послуг. Законопроект
базується на сучасних вимогах та враховує норми Директиви (ЄС) 2015/2366
від 25 листопада 2015 про платіжні послуги на внутрішньому ринку та Директиви
2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування та ведення діяльності
установ по роботі з електронними грошима. Наразі Національний банк приймає
та опрацьовує пропозиції і зауваження до законопроекту від учасників ринку
платіжних послуг. До його підготовки залучено зовнішній проектний офіс
«Підтримка реформ фінансового сектору в Україні» та юридичного партнера ЮК
«Астерс».
Практичне впровадження є раннім або не розпочиналось.

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
У межах положень Угоди про асоціацію питання внутрішнього водного
транспорту є складовою частиною підрозділу 7 «Транспортні послуги», який
визначає принципи лібералізації таких послуг між Сторонами. Стаття 136
стосується автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту
комплексно та передбачає подальше укладання двосторонніх угод між
Сторонами з метою подальшої взаємної лібералізації ринку транспортних послуг.
Стаття 137 стосується укладання Угоди про спільний авіаційний простір з метою
досягнення взаємного доступу на ринок, що більш детально розглядається у
секторі «Транспорт».
Нормативно-правове наближення у сфері транспортних послуг відповідно до
Розділу IV Угоди має основним наслідком отримання доступу до внутрішнього
ринку ЄС.
Загальною метою регулювання транспортних послуг є визначення принципів
лібералізації та вимог для отримання доступу до ринку послуг у рамках
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внутрішнього ринку ЄС (інтеграція до ринку ЄС), який може бути наданий за
умов виконання нормативного наближення шляхом запровадження спільних
з ЄС правил і стандартів, а також усунення адміністративних, технічних,
прикордонних та інших перешкод, модернізації інфраструктури, технічного
обладнання, транспортних парків.

Морські послуги
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Морські послуги» стосуються комплексу заходів
щодо регулювання міжнародних морських перевезень між портами України та
держав-членів ЄС, включаючи й торгівлю між портами. У цілому зобов’язання
даного підсектора корелюються із зобов’язаннями підсектора «Морський
транспорт» сектору «Транспорт» з єдиною відмінністю, що перші мають на меті
забезпечення недискримінаційного та безпечного режиму мореплавства у
міжнародних морських перевезеннях та послуг, що пов’язані із торгівлею.
Реалізація даних положень дозволить забезпечити безпечність мореплавства
України та досягнути доступу до ринку міжнародних морських перевезень,
сприяючи досягненню рівня лібералізації, застосуванню принципу необмеженого
доступу до міжнародних морських ринків.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 99 / Безпека на морі – Держава прапору/класифікаційні
спільноти
• Директива Ради 94/57/EC
• Директива 2009/15/ЄС
• Регламент (ЄС) 336/2006
Зобов’язання передбачає впровадження комплексу законодавчих та
нормативних заходів щодо обстеження та сертифікації суден на відповідність
міжнародним конвенціям з безпеки на морі та запобігання забрудненню морських
територій; впровадження вимог безпеки для корпусних, машинних, електричних
та контрольних установок суден, що підпадають під дію міжнародних конвенцій;
відтворення організаційно-правового механізму дотримання за вимогами.
Внесення змін до законодавства стосовно загальних правил і стандартів для
організацій з інспектування та огляду суден та проведення аудиту національного
класифікаційного товариства щодо провадження такої діяльності. Внесення змін
до законодавства України щодо обов’язків судновласника підтримувати систему
управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності за
адміністративні правопорушення у зазначеній сфері та підготовку персоналу з
контролю судноплавних компаній державою прапора.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання забезпечується комплексом
заходів законодавчого та організаційного характеру, зокрема, шляхом
розроблення та прийняттям змін до Кодексу торговельного мореплавства
України, Закону України «Про транспорт» стосовно технічного (конвенційного)
нагляду за морськими суднами, регламентації діяльності визнаних для цього
організацій, імплементації Кодексу Міжнародної морської організації про
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визнані організації; розроблення та прийняття нормативно-правових актів
КМУ та Мінінфраструктури з метою впровадження процедур, які передбачені
Кодексом Міжнародної морської організації про визнані організації, а також щодо
відповідальності стосовно обов’язків судновласника підтримувати систему
управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності
за адміністративні правопорушення у зазначеній сфері; проведення навчання;
підвищення кваліфікації персоналу Морської адміністрації та проведення
навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю судноплавних
компаній державою прапора (у складі Державної служби морського і річкового
транспорту і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних
закладах держав-членів ЄС; здійснення комплексу заходів щодо приєднання
до міжнародних конвенцій; розроблення та прийняття відповідних нормативноправових актів Мінінфраструктури, зокрема внесення змін до Положення
про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому
транспорті.
Практичне впровадження не розпочиналось. Тільки певні аспекти були
впроваджені в Україні. З 2017 р. функціонує Державна служба морського
та річкового транспорту України (Морська адміністрація)82, однак питання
стосовно узгодження функцій з державного нагляду за безпекою мореплавства
не вирішені; не було проведено реорганізацію служб капітанів морських портів
шляхом розмежування (розподілу) функцій забезпечення безпеки мореплавства
та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства відповідно до вимог
національного та міжнародного законодавства.

Зобов’язання 100 / Застосування рішень відповідно до реєстру
визнаних організацій ЄС
• Директива Ради 94/57/ЄС, що замінена Директивою 2009/15
Зобов’язання передбачає впровадження дотримання вимог безпеки відповідно
до європейських умов контролю за дотриманням міжнародних зобов’язань в
сфері безпеки суден і мореплавства. Крім того дане зобов’язання включає в себе
доступ визнаних організацій (відповідно до Директиви 2009/15) до проведення
інспектувань дотримання правил безпеки.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України,
Закону України «Про транспорт» стосовно технічного (конвенційного) нагляду
за морськими суднами, регламентації діяльності визнаних для цього організацій,
імплементації Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації;
розроблення та прийняття нормативно-правових актів КМУ та Мінінфраструктури
з метою впровадження процедур, які передбачені Кодексом Міжнародної
морської організації про визнані організації. Деякі положення містяться у
проекті закону «Про внутрішній водний транспорт України», що зареєстровано у
Верховній Раді України (1182-1-д від 17.01.2020). 24 квітня 2020 року проект закону
прийнято ВРУ у першому читанні. У 2018 р. проведений аудит національного
класифікаційного товариства державне підприємство «Класифікаційне
товариство «Регістр судноплавства України» аудиторами Мінінфраструктури
(Морської адміністрації) відповідно до вимог Кодексу для визнаних організацій
ІМО.

82) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#n15
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Зобов’язання 101 / Держава порту
• Директива Ради 95/21/ЄС, замінена Директивою 2009/16
Зобов’язання передбачає
встановлення загальних критеріїв контролю
суден державою порту та узгодження процедур щодо огляду та затримання,
впровадження системи контролю державою порту, заснованої на інспекціях,
згідно з приєднання до деяких міжнародних договорів, а також здійснення
організаційних заходів щодо реорганізації служб капітанів морських портів.
Регуляторне наближення є раннім. Виконання передбачає комплекс законодавчих та організаційних заходів: розроблення та прийняття законопроекту
про приєднання України до Протоколу 1988 року до Конвенції про вантажну
марку 1966 року; розроблення та прийняття законопроектів про приєднання
до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському
судноплавстві та про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з приєднанням до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про
працю в морському судноплавстві; розроблення та прийняття законопроекту
про приєднання до Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних
вод і осадів та поводження з ними 2004 року; розроблення та прийняття
законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства
України і законів України «Про транспорт», «Про морські порти України» і
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» стосовно узгодження функцій з державного нагляду за безпекою
мореплавства або забезпечення; реорганізацію служб капітанів морських
портів шляхом розмежування (розподілу) функцій забезпечення безпеки
мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства відповідно
до вимог національного та міжнародного законодавства; розроблення та
прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, в тому числі з питань
реорганізації служб капітанів морських портів. З набранням чинності у 2013
році Законом України «Про морські порти України» розпочалося реформування
галузі. Однак наразі закон потребує внесення змін до нього. Такі зміни пов’язані
із новими вимогами. Україна приєдналася до ряду міжнародних конвенцій: у 2018
р. прийнято постанову КМУ від 21.11.2018 № 991 «Про приєднання до Протоколу
1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року з поправками
2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього». У 2019 р. були прийняті
зміни до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського
порту83, направлені на виконання вимог директиви, однак реорганізація служби
капітана морського порту так і не відбулася.
Практичне впровадження на ранній стадії.

Зобов’язання 102 / Моніторинг руху
• Директива 2002/59/ЄС
Зобов’язання передбачає створення інформаційної системи моніторингу
надводної обстановки і руху морських суден, у тому числі внесення відповідних
змін до законодавства України.
Регуляторне
наближення
є
просунутим.
Виконання
забезпечується
розробленням та прийняттям нормативно-правового акта Мінінфраструктури

83) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0448-19
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щодо створення інформаційної системи моніторингу надводної обстановки
і руху морських суден з використанням консолідованих джерел інформації;
створення
програмно-апаратного
комплексу
інформаційної
системи
моніторингу надводної обстановки і руху морських суден. Ще у 2012 році було
прийнято відповідний наказ міністерства щодо започаткування формування
інформаційної системи моніторингу надводної обстановки з використанням
автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях
у зоні відповідальності України84. У 2016 р. було відновлено єдину системи
пошуку та рятування на морі, яка також користується інформаційною системою
моніторингу надводної обстановки. У 2019 р. проводилася активна робота
щодо Єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням
автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у
зоні відповідальності України (Системи моніторингу).
Практичне впровадження є просунутим.

Зобов’язання 103 / Технічні та оперативні правила (Пасажирські
судна)
• Директива 98/18/ЄС
• Директива 1999/35/ЕC
• Директива 2003/25/ЄС
Зобов’язання передбачає підвищені вимоги безпеки пасажирських суден типу
«ро-ро» та швидкісних пасажирських суден та системи обов’язкового їх огляду
для безпечного функціонування регулярних перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про затвердження
правил, які стосуються безпечної конструкції, остійності і експлуатації
пасажирських морських суден, пасажирських суден типу «ро-ро» та швидкісних
пасажирських суден, які здійснюють регулярні рейси; розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін
до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства
у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській)
економічній зоні України, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 29
травня 2006 р. № 514, щодо визначення порядку розрахунку висоти хвиль
на морських шляхах, їх відповідної класифікації; розроблення та прийняття
нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Правил
контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених
наказом Мінтрансу від 17 липня 2003 р. № 545, щодо здійснення контролю за
пасажирськими суднами типу «ро-ро» та швидкісними пасажирськими суднами.
Для виконання необхідним є законодавче врегулювання даного питання й
прийняття відповідних законів. Розроблені проекти підзаконних нормативних
актів потребують удосконалення та узгодження із проектами законів.

Зобов’язання 104 / Технічні та оперативні правила (Нафтові танкери)
• Регламент (ЄС) 417/2002

84) Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.04.2012 №221 «Про створення єдиної системи моніторингу
надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у зоні
відповідальності України»
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Зобов’язання передбачає запровадження обов’язковості подвійного корпусу
або еквівалентної конструкції нафтових танкерів, які експлуатуються в морських
водах України, виведення з обігу одностінних нафтових танкерів та перехід на
обов’язкову експлуатацію нафтових танкерів із підвищеними засобами безпеки.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо вимог про
подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден.
Практичне впровадження не розпочиналось. Існуючі правила із запобігання
забруднення з суден не містять чіткої регламентації заборони експлуатації
одностінних нафтових танкерів.

Зобов’язання 105 / Технічні та оперативні правила (Балкери)
• Директива 2001/96/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження технічних та безпекових вимог щодо
балкерів.
Регуляторне наближення не розпочато. Імплементація передбачає розроблення
та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури стосовно
правил безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів у
морських портах України. У 2019 році ДП «Науково-дослідницький проектноконструкторський інститут морського флоту України» (ДП «УкрДНІМФ) розробило
Правила безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів в
морських портах України, які станом квітень 2020 року не були прийняті.

Зобов’язання 106 / Технічні та оперативні правила (Екіпаж)
• Директива 2001/25/ЄС, замінена Директивою 2008/106/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження мінімальних вимог щодо рівня
підготовки моряків у програмах підготовки моряків у навчальних закладах та
щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків (ПДНВ) та несення вахти 1978 року.
Регуляторне наближення є раннім. Виконання зобов’язання включає в
себе розроблення та прийняття відповідного законопроекту щодо рівня
підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, а також
державних освітніх стандартів, обов’язків державних органів і судновласника із
забезпечення мінімального рівня підготовки моряків; розроблення, опрацювання
з експертами ЄС та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури
та МОН стосовно рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійнотехнічної освіти, державних освітніх стандартів, а також обов’язків державних
органів і судновласника із забезпечення мінімального рівня підготовки моряків
відповідно до Директиви 2008/106/ЄС; розроблення, опрацювання з експертами
ЄС та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення
змін до Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків, затвердженого наказом Мінтрансу від 8 січня 2003 р. № 3, у частині
запровадження електронного обліку та створення можливості для перевірки
чинності документів моряків у режимі реального часу шляхом подання запиту
не більш як за двома параметрами; розроблення, опрацювання з експертами
ЄС та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН щодо
процедур схвалення програм підготовки моряків у навчальних закладах та
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щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. Міністерством
освіти і науки України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про професійну підготовку моряків у закладах освіти», який поки що не
прийнятий.
Практичне впровадження перебуває на ранній стадії. Потребує проведення
міжвідомчої наради з представниками Мінінфраструктури та МОН. В Україні
зареєстровано 63 навчальні заклади, 41 з яких пропонує курси ПДНВ. На даний
час українські сертифікати ПДНВ видаються Службою капітана порту в різних
портах. Існуючі правила із запобігання забруднення з суден не містять чіткої
регламентації заборони експлуатації одностінних нафтових танкерів.

Зобов’язання 107 / Навколишнє середовище
• Директива 2000/59/ЄС, Регламент (ЄС) 782/2003
Зобов’язання передбачає впровадження правил портового приймання
обладнання для суднових відходів та залишків вантажу у морських портах і
морських терміналах та передбачає заборону оловоорганічних сполук на суднах.
Регуляторне наближення є раннім. Виконання забезпечується шляхом
здійснення комплексу законодавчих та організаційних дій: розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо обов’язкового
оснащення морських портів і морських терміналів, відкритих для міжнародного
сполучення, плавучими та стаціонарними спорудами для приймання суднових
відходів, мінімального переліку та технічних параметрів таких споруд, а також
щодо розроблення та впровадження у морських портах планів поводження
з відходами з суден та залишками вантажу відповідно до вимог міжнародних
договорів України; розроблення та прийняття нормативно-правового акта
Мінінфраструктури щодо оплати послуг з приймання суднових відходів і залишків
вантажу у морських портах і морських терміналах; розроблення та прийняття
внесення змін до Закону України «Про морські порти України», що стосуються
обов’язків морських портів і морських терміналів забезпечувати приймання з
суден суднових відходів і залишків вантажу відповідно до Міжнародної конвенції
по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до
неї; розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури
про внесення змін до наказу Міністерства транспорту від 10 квітня 2001 р. № 205
«Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на
суднах, морських установках і в портах України».
Практичне впровадження перебуває на ранній стадії. ДП «АМПУ» та експертами
міжнародного проекту TRACECA «Морський захист та безпека ІІ» розроблено
«Типовий план поводження з судновими відходами та залишками вантажу у
морських портах України». З 2017 року Портові плани запровадженні у всіх
морських портах України. ДП «АМПУ» у березні-травні 2018 року розроблені
зміни до «Типового плану поводження з судновими відходами та залишками
вантажу у морських портах України», з урахуванням вимог циркулярних листів
Міжнародної морської організації МЕРС.83 (44) та МЕРС.1/Circ.834/Rev.1, який
набув чинності з 01.03.2018. Також, розроблені зміни до Порядку надання послуг
із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у
морських портах України85. Проект Методики розрахунку ставок портових зборів
85) Наказ Мінінфраструктури від 21.08.2013 № 631.
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проходить погодження з представниками бізнесу та Державною регуляторною
службою України. ДП «ДП «АМПУ» розроблено проект наказу Мінінфраструктури
щодо внесення змін до Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на
суднах, морських установах і в портах України, що в цілому відповідає вимогам
acquis, який знаходиться на стадії погодження.

Зобов’язання 108 / Технічні умови
• Директива 2002/6/ЄС, замінена Директивою 2010/65
Зобов’язання передбачає впровадження інформаційної мережі для обміну
інформацією, збереження статистичних даних щодо морських перевезень
територією ЄС.
Регуляторне наближення є раннім. Виконання передбачає розроблення та
прийняття внесення змін до Закону України «Про морські порти України»
та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язані з
функціонуванням національної системи для обміну інформацією про морські
перевезення на території Європейського Союзу (SafeSeaNet); розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, зокрема стосовно
національного сегмента SafeSeaNet, функціонування «єдиного вікна» для
надання відомостей з метою оформлення приходу і виходу суден в морських
портах, відповідних обов’язків державного підприємства «Адміністрація
морських портів України»; створення програмно-апаратного комплексу для
функціонування національного сегмента SafeSeaNet і «єдиного вікна» та
проведення навчання для адміністраторів та користувачів національного
сегменту SafeSeaNet і «єдиного вікна». Затверджено зміни до Порядку
оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу суден із морського порту86 (зменшення
навантаження на екіпажі суден, що заходять до морських портів України, шляхом
суттєвого зменшення кількості копій суднових документів та сертифікатів, що
повинні бути надані капітану морського порту після приходу судна в морський
порт). Розпочато роботу щодо створення системи руху морських суден України
європейського зразка та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet. Підготовлено
проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про морські
порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового
співтовариства» (зареєстровано за № 3761 від 13.01.2016). Однак нормативні
акти, необхідні для імплементації зобов’язання, не прийняті.
Практичне впровадження перебуває на ранній стадії.

Зобов’язання 109 / Соціальні умови
• Директива Ради 92/29/ЄЕС
• Директива Ради 1999/63/ЄС
• Директива1999/95/EC
Зобов’язання передбачає впровадження мінімальних європейських вимог щодо
робочого часу та інших соціальних умов моряків, та організацію робочого часу
моряків.

86) Наказом Мінінфраструктури від 25.09.2015 № 387.
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Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає приєднання
до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському
судноплавстві; розроблення та прийняття нормативно-правових актів
Мінінфраструктури стосовно робочого часу та часу відпочинку моряків. Ще
в 2017 р. розроблено проекти законів України «Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві,
з поправками» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з
ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в
морському судноплавстві, з поправками», однак вони так й не були прийняті.
Внесення змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого
складу морського і річкового транспорту України не відбулося.

Зобов’язання 110 / Морська безпека
• Директива 2005/65/ЄС
• Регламент (ЄС) 725/2004
Зобов’язання передбачає впровадження вимог щодо оснащення суден та
портових засобів, порядку дотримання даних вимог.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання передбачає
розроблення, опрацювання з експертами ЄС та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроектів щодо: вимог до охорони суден і портових
засобів; порядку інспектування відповідності стану охорони суден та портових
засобів вимогам законодавства у сфері охорони; установлення відповідальності
за порушення вимог законодавства з питань охорони суден та портових засобів;
морських рибних портів; унормування питань функціонування координаційного
центру у сфері морської безпеки; навчання та підвищення кваліфікації персоналу
з морської безпеки, у тому числі в навчальних закладах держав-членів ЄС.
Розроблено проект наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до наказу
Мінінфраструктури від 27.03.2013 № 198 «Про затвердження Порядку організації
охорони морських та річкових портів». Відповідно до листа ДРС від 20.02.2019
№ 1069/0/20-19 повідомлено, що проект наказу містить норми регуляторного
характеру та у зв’язку з невирішеним остаточно питанням розмежування зон
відповідальності між Морською адміністрацією, ДП «АМПУ» та Мінінфраструктури
у сфері охорони та безпеки мореплавства, подальше супроводження проекту
наказу призупинено.
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Відповідно до зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію (далі
- УА), у попередній період (з 1 листопада 2014 р. до 31 грудня 2022 р.) у сфері
публічних закупівель має відбутися адаптація національного законодавства до
положень, прописаних безпосередньо в Угоді про асоціацію та відповідному
законодавстві.
Розвиток системи публічних закупівель, у відповідності до міжнародно визнаних
принципів, матиме вплив на ключові інтереси таких зацікавлених сторін як: органи
державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального
страхування, які забезпечують потреби держави або територіальної громади
(громад) та є замовниками у розумінні Закону; фізичні особи, фізичні особи підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти), які є учасниками
публічних закупівель в розумінні Закону.
Згідно зі Звітом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (далі - Мінекономіки) про стан сфери публічних
закупівель87, завдяки вдосконаленню законодавства, зокрема впровадженню
електронізації закупівель, у 2019 році замовниками успішно проведено 3,5 млн.
процедур на суму близько 2 трлн. гривень. У процедурах взяли участь майже 270
тисяч учасників, що свідчить про зростання довіри бізнесу до держави.
Реалізація зобов’язань дозволить підвищити ефективність здійснення публічних
закупівель, забезпечить прозорість їх здійснення, розвиток конкурентного
середовища та добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні.
Можливі вигоди для України полягають зокрема у доступі українських компаній
до ринку державних закупівель ЄС, обсягом близько 14% ВВП або понад 1,9
трильйонів євро88.
87) https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5cc39077-e96a-40fd-815b-b03f9e0187fa&title=ZvitSferiPublichnikhZ
akupivelZa2019-Rik
88) Ці показники не включають закупівлі комунальних компаній. Якщо включити в оцінку і ці закупівлі, то сукупні державні
закупівлі в ЄС становлять 19% ВВП або 2,3 трильйони євро (для деталей див.: European Semester Thematic Factsheet: Public
Procurement https://goo.gl/DfQsvP).
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Водночас конкуренція на ринку державних закупівель в України через участь в
закупівлях компаній ЄС сприяє ефективнішому витрачанню бюджетних коштів, а
також стимулюватиме вітчизняні компанії бути конкурентними89.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 111 / Планування адаптації законодавства у сфері
закупівель
• Стаття 152 Угоди про асоціацію
З метою виконання зобов’язання Уряд України мав розробити Стратегію
реформування системи публічних закупівель («дорожню карту») (стаття 152
Угоди про асоціацію). 24 лютого 2016 року розпорядженням КМУ № 175-р було
затверджено Стратегію реформування системи публічних закупівель («Дорожню
карту»). Стратегія була схвалена рішенням № 1/2018 Комітету асоціації УкраїнаЄС у торговельному складі від 14.05.2018 р.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання можна вважати
«досконалим», оскільки у Плані заходів з реалізації вказаної Стратегії вказані
етапи реформ з конкретними завданнями і строками їх виконання. Слід
зазначити, що строки, визначені в «Дорожній карті», є більш жорсткими,
ніж ті, що передбачені Угодою про асоціацію. Таким чином, якщо Україна
дотримуватиметься «Дорожньої карти», то наближення українського
законодавства до законодавства ЄС у сфері публічних закупівель відбудеться
швидше, ніж цього вимагає Угода про асоціацію.
Практичне впровадження положень Дорожньої карти розпочалося з дати
її затвердження і передбачає построкове виконання всіх нижче наведених
зобов’язань.

Зобов’язання 112 / Впровадження інституційних засад публічних
закупівель та вдосконалення і оптимізація функцій контролюючих
органів
• Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року
• Стаття 150 Угоди про асоціацію
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H
У рамках виконання цього зобов’язання, в Україні має бути:
1) Визначено два органи державної влади, відповідальних за політику у сфері
державних закупівель та перегляд рішень замовників (частина друга статті 150
УА);
2) Створено централізовану закупівельну організацію з урахуванням
міжнародного досвіду щодо її структури, принципів фінансування, функцій та
завдань;
3) Реалізовані нормотворчі та організаційно-технічні заходи, спрямовані
на ефективне функціонування вказаних органів та підвищення професійної
підготовки їх персоналу;
89) Для деталей див. https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vzajemne-vinkryttia-rynkiv-derzhavnyhzakupovel-UA-EU_ua_2019.pdf
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4) Впроваджено комплексний моніторинг ефективності системи публічних
закупівель, опублікування щорічних звітів про функціонування системи публічних
закупівель (Ст.83 Директиви 2014/24/ЄС).
Регуляторне наближення є практично «досконалим». Зокрема:
1) Законом України «Про публічні закупівлі» уповноваженим органом визначено
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері
публічних закупівель. Таким уповноваженим органом, відповідно до Положення
про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 № 459, є Мінекономіки.
Закон також передбачає можливість оскарження рішень замовника через
орган оскарження – Антимонопольний комітет (далі - АМКУ), який має право
зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення. Такий
розподіл функцій між Мінекономіки та АМКУ існує з 2010 року.
2) п. 38 статті 1 Закону «Про публічні закупівлі» встановлено поняття та механізм
діяльності централізованих закупівельних організацій. Постановою КМУ від
23.11.2016 № 928 «Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності
централізованої закупівельної організації» та наказом Мінекономіки від 30.11.2016
№ 2015 створено Державну установу «Професійні закупівлі». 25 вересня 2019
року розпорядженням КМУ № 846-Р визначено, що зазначена централізована
закупівельна організація проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами
товарів та послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників. Крім цього,
восени 2018 року МОЗ України створило державне підприємство «Медичні
закупівлі України», яке має централізовано закуповувати ліки та лікарські засоби.
3) Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає опублікування Мінекономіки
щорічних звітів про функціонування системи публічних закупівель. Мінекономіки
оприлюднює звіти на своєму сайті та надсилає до КМУ, Верховної Ради та
Рахункової Палати. Водночас функцію моніторингу щодо ефективності системи
публічних закупівель передано до Державної аудиторської служби України.
Практична імплементація також є «досконалою»: практично всі завдання,
передбачені зобов’язанням, імплементовано. Реалізація деяких з них
розпочалася ще у 2010 року.
Зокрема в Мінекономіки створено та функціонує Департамент регулювання
публічних закупівель (до 2016 року Департамент державних закупівель). Розгляд
скарг учасників здійснюється спеціально створеною в АМКУ Колегією.
На «просунутій» стадії знаходиться процес розвитку механізму централізованих
закупівель, для чого створено правові та організаційні умови. Зокрема,
затверджені відповідні норми в законодавстві, визначена централізована
закупівельна організація та схвалено перелік товарів і послуг, які мають
закуповуватися централізовано.
В частині моніторингу закупівель Мінекономіки забезпечено оприлюднення
щорічних звітів на своєму сайті. А також їх надсилання до КМУ, ВРУ та Рахункової
палати.
Моніторинг ефективності системи публічних закупівель з використанням
електронної системи закупівель та системи ризик-індикаторів здійснює
Державна аудиторська служба України, починаючи з 2017 року.
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Зобов’язання 113 / Приведення існуючого та майбутнього
законодавства у сфері державних (публічних) закупівель у
відповідність до acquis ЄС у сфері державних закупівель
• Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року
• Директива 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 року
• Директива Ради 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року
• Директива Ради 92/13/ЄЕС від 25 лютого 1992 року
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E
Для виконання цього зобов’язання Україна повинна гармонізувати законодавство
у сфері закупівель з вимогами відповідних Директив ЄС з питань закупівель
(Директива 2014/24/ЄС, Директива 2014/25/ЄС, Директива Ради 89/665/ЄЕС та
Директива Ради 92/13/ЄЕС).
Гармонізація має відбуватися як шляхом приведення термінології чинного Закону
до вимог Директив, так і запровадження нових процедур та вдосконалення
існуючих. Зміни також мають стосуватися врегулювання питань концесій,
закупівель для потреб оборони і безпеки, складних та спеціалізованих закупівель
тощо.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання можна вважати
«просунутим». В рамках реалізації зобов’язання необхідно виконати 25 завдань,
що передбачають регуляторне наближення законодавства України до норм ЄС
у цій сфері.
Для забезпечення виконання більшості завдань у 2019 році Мінекономіки, за
участі експертів відповідного проекту ЄС, було розроблено проект закону
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який був
прийнятий ВРУ 19 вересня 2019 року (№ 114-IX). Закон набув чинності 19 квітня
2020 року.
Крім цього, 03 жовтня 2019 року ВРУ ухвалила Закон «Про концесію» (№157X), який має удосконалити правове регулювання концесійної діяльності та
гармонізувати законодавство про концесії із законодавством про державноприватне партнерство.
Більш детальний аналіз виконання всіх завдань наведено в Оціночній
таблиці. Загалом, станом на квітень 2020 року, повністю виконаними можна
вважати 16 завдань. На просунутій стадії виконання знаходяться 7 завдань (п.
8,12,20,22,27,29,31 Оціночної таблиці).
Не розпочато виконання 2 завдань (запровадження процедури інноваційного
партнерства; запровадження спеціальних правил використання електронних
аукціонів, зарезервованих контрактів та інноваційного партнерства суб’єктами
у сфері комунального господарства та можливості застосування динамічної
системи закупівель). Однак кінцевий строк їхнього виконання заплановано
відповідно до 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2022 року (згідно з Планом заходів
з виконання Угоди про асоціацію, затвердженим постановою КМУ від 17.10.2017
№1106).
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Практична імплементація окремих завдань (наприклад щодо запровадження
торгів з обмеженою участю, конкурентного діалогу, спрощених процедур)
знаходиться на «просунутій» стадії виконання через необхідність технічного
доопрацювання можливостей електронної системи закупівель для їхнього
ефективного застосування, оскільки зміни до Закону «Про публічні закупівлі»
набули чинності лише 19 квітня 2020 року.

Зобов’язання 114 / Гармонізація засобів правового захисту
• Директива Ради 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E
• Директива Ради 92/13/ЄЕС від 25 лютого 1992 року
Гармонізація повинна відбуватися шляхом впровадження основних стандартів,
визначених у відповідних директивах ЄС, що регулюють процес правового
захисту та укладання державних контрактів (насамперед, Директив Ради
89/665/ЄЕС та 92/13/ЄЕС).
Наближення законодавства можна вважати «досконалим». В рамках реалізації
зобов’язання передбачено виконання 6 завдань, з них виконання одного щодо
запровадження необов’язкових правил щодо періоду неукладення договору про
закупівлю не розпочиналося (План заходів з виконання Угоди про асоціацію,
затверджений постановою КМУ від 17.10.2017 № 1106, кінцевий строк виконання
заплановано до 31 грудня 2022 року).
Для забезпечення виконання більшості завдань у 2019 році Мінекономіки, за
участі експертів відповідного проекту ЄС, було розроблено проект закону
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який
був прийнятий ВРУ 19.09.2019 (№ 114-IX). Закон набув чинності 19 квітня 2020 року.
Для виконання завдання
щодо визначення підстав для відшкодування
збитків, завданих порушенням порядку укладення договорів про закупівлю
та проведення процедур публічних закупівель, а також запровадження
«стримуючих штрафів» внесено відповідні зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Практична імплементація оцінюється як «досконала». Виконання окремих
завдань відбулось 1 квітня 2016 року відповідно до Закону «Про публічні закупівлі»
(в редакції від 25.12.2015 № 922). Імплементація інших розпочинається 19 квітня
2020 року, крім п. 38 Оціночної таблиці, реалізація якого запланована з 31 грудня
2022 року.

Зобов’язання 115 / Забезпечення навчання та професіоналізації у
сфері публічних закупівель
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E
Виконання зобов’язання передбачалося здійснювати шляхом запровадження
максимальної професіоналізації сфери закупівель, а саме поступового переходу
від організації закупівель тендерними комітетами до виконання цієї роботи
фахівцями з відповідним рівнем освіти та досвідом, створення служби підтримки
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учасників закупівельного процесу, використання механізмів централізованих
закупівель тощо.
Наближення законодавства є переважно «досконалим». В рамках виконання
зобов’язання передбачено виконання 8 завдань, переважна більшість почала
реалізовуватися починаючи з 2016 року, згідно із Законом в редакції від 25.12.2015
№922.
Досконалого рівня транспозиції досягнуто щодо наступних заходів:
створення служби підтримки учасників закупівельного процесу; розробка та
розповсюдження серед замовників та учасників рекомендацій щодо поведінки
у сфері публічних закупівель; прийняття методики та програми підготовки та
перепідготовки спеціалістів; визначення вимог до навчання та навчальних
закладів.
Практичну імплементацію можна оцінити як «просунуту».
Хоча процес
імплементації ще триває, оскільки змінами до Закону, що набрали чинності
з 19 квітня 2020 року, передбачено, що процес переходу від організації
роботи із закупівель тендерними комітетами до покладання цих обов’язків на
уповноважених осіб має завершитися до кінця 2022 року.
Просунутим також є процес імплементації функції технічної підтримки замовників
шляхом надання послуг з маркетингових досліджень, з підготовки стратегій
спільної закупівлі, юридичної та технічної підтримки процедур закупівлі, які
проводяться як у рамкових угодах, так і за окремими процедурами індивідуальних
замовників, що пов’язано з впровадженням механізмів централізованих та
рамкових закупівель.
Послуги технічної підтримки замовників наразі надаються ДП «Професійні
закупівлі» для замовників, які є клієнтами підприємства, насамперед під час
організації централізованих та рамкових закупівель (офіційного статусу ЦЗО це
підприємство набуло лише у вересні 2019 року, згідно з Розпорядженням КМУ
від 25.09.2019 № 846-Р. До цього це підприємство працювало в рамках пілотного
проекту). Однак ці інструменти ще не працюють в повну силу і їхній розвиток
триває.

Зобов’язання 116 / Забезпечення розвитку електронних закупівель
• Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-B, XXI-C, XXI-D, XXI-E
• Стаття 153 Угоди про асоціацію, додатки XXI-F, XXI-G, XXI-H
• Директива 2014/55/ЄС від 16 квітня 2014 року
Виконання зобов’язання передбачалося здійснювати шляхом прийняття
нормативно-правової бази для застосування електронних засобів в процедурах
публічної закупівлі, а також створення програмного забезпечення та здійснення
організаційних заходів для запровадження системи електронних закупівель.
Варто зазначити, що згідно з вимогами Директиви 2014/24/ЄС (п.52 Преамбули)
«електронні засоби інформації та комунікації можуть значно спростити
публікацію контрактів і підвищити ефективність та прозорість процесів
закупівель. Вони повинні стати стандартними засобами зв’язку та обміну
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інформацією при проведенні закупівельних процедур, оскільки вони значно
підвищать можливості суб’єктів господарювання щодо участі у закупівельних
процедурах на внутрішньому ринку».
Разом з цим, вказана Директива не вимагає від замовників забезпечити повну
електронізацію всіх етапів процедури закупівлі (зокрема оцінку пропозицій), що
практично реалізовано в Україні.
Наближення законодавства знаходиться на стадії від просунутого до
досконалого рівня. В рамках цього зобов’язання передбачено виконання 9
завдань, переважна більшість почала реалізовуватися у 2016 році, згідно із
Законом в редакції від 25.12.2015 №922.
Досконалого рівня транспозиції досягнуто щодо наступних завдань: розробка
необхідної нормативно-правової бази для впровадження системи електронних
закупівель; забезпечення функціонування єдиного порталу, системи
електронного оскарження, інструменту електронних каталогів.
Виконання одного завдання щодо створення механізму для укладання договорів
та їх оплати в електронному вигляді не розпочиналося (План заходів з виконання
Угоди про асоціацію, затверджений постановою КМУ від 17.10.2017 №1106, кінцевий
строк виконання заплановано до 31 грудня 2022 року).
Крім цього, важливим є своєчасне затвердження постанови КМУ щодо
впорядкування процедури оскарження, відповідно до нової редакції Закону про
публічні закупівлі, що набула чинності 19 квітня 2020 року.
Практична імплементація по цьому зобов’язанню є «досконалою». Повністю
імплементовані завдання щодо створення модулю для укладання рамкових
угод в електронній системі закупівель Prozorro, забезпечення функціонування
інтегрованого веб-порталу уповноваженого органу, інтеграції електронної
системи закупівель Prozorro з електронною інформаційною системою державних
закупівель ЄС – TED та забезпечення функціонування системи електронного
оскарження.
Варто зазначити, що завдяки створенню системи закупівель Prozorro та її
інтеграції з електронною інформаційною системою державних закупівель
ЄС – TED іноземні суб’єкти господарювання вільно беруть участь у публічних
закупівлях України. За інформацією Мінекономіки, протягом 2018 року
іноземними суб’єктами господарювання укладено 850 договорів за результатами
електронних процедур закупівель в системі Prozorro на загальну вартість 59,1
млрд грн.
Українські компанії почали брати участь у публічних закупівлях, які здійснюють
в ЄС. Зокрема, підприємство «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу ДК
«Укроборонпром», стало першою українською компанією, яка виграла тендер на
державні закупівлі в ЄС90.
Просунутим можна вважати процес імплементації заходів щодо: створення
механізму використання електронних каталогів; забезпечення функціонування
системи обміну інформацією та наявності модуля аналізу в загальній системі
електронних закупівель. Варто зазначити, що механізм використання

90) https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/24/7074164
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електронних каталогів здійснюється, поки що, як пілотний проект ДП «Прозорро»
спільно з ДУ «Професійні закупівлі» та ДП «Медичні закупівлі України» для
закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є
меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону
України «Про публічні закупівлі». Оскільки вартість таких закупівель невисока,
іноземні компанії не проявляють зацікавленості до них.
Просунутим є виконання заходу щодо інтеграції державних реєстрів (п.54
Таблиці), однак досі не завершена реалізація можливості обміну даними між
електронною системою закупівель Prozorro та інформаційною системою
Державної казначейської служби в автоматичному режимі (інформація щодо
оплати договорів).

Зобов’язання 117 / Визначення правил закупівлі у сфері оборони
• Директива 2009/81/ЄС від 13 липня 2009 року
В ЄС процедури здійснення публічних закупівель для цілей оборони та правила
закупівель інших чутливих товарів, робіт та послуг для гарантування безпеки
регулюються Директивою 2009/81/ЄС.
Для забезпечення імплементації цієї Директиви передбачено розробку окремого
законодавчого акту, який би регулював питання закупівель для потреб оборони
та безпеки.
Наразі вказані закупівлі регулюють декілька Законів:
- «Про публічні закупівлі» (регулює закупівлі для потреб
оборони, крім таємних та для потреб АТО);
- «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і
послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»
(регулює закупівлі для АТО);
- «Про державне оборонне замовлення» (визначає порядок
планування та формування державного оборонного
замовлення, у т.ч. таємної частини).
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання знаходиться на «ранній»
стадії. Так можна вважати, враховуючи, що наразі існує певне законодавче
забезпечення здійснення оборонних закупівель.
У 2019 році було розроблено проект Закону про оборонні закупівлі (№2398-д
від 27.11.2019). Законопроект прийнято ВРУ в першому читанні (05 грудня 2019
року), він передбачає єдиний комплексний підхід до регулювання оборонних
закупівель. Є надія на схвалення цього Закону найближчим часом, після
нормалізації роботи Верховної Ради України.
Практична імплементація знаходиться на «ранній» стадії. Тобто наразі процес
оборонних закупівель є законодавчо та організаційно врегульований, однак
перебуває на стадії реформування. Імплементація розпочнеться після прийняття
нового Закону.
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Зобов’язання 118 / Підготовка та подання інформації про результати
виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку
системи публічних закупівель («дорожньої карти») спільному
органу з моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію
• Стаття 150 Угоди про асоціацію
Для виконання зобов’язання Угоди про асоціацію Україна має забезпечити
своєчасне інформування відповідного спільного органу з моніторингу ЄС про
стан виконання Заходів Дорожньої карти.
Наближення законодавства: захід не потребує прийняття регуляторних актів.
Практична імплементація полягає у тому, що щорічно до кінця року Мінекономіки
надає відповідну інформацію Офісу ЄС Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Звітування перед органом ЄС здійснює Офіс ЄС Секретаріату Кабінету Міністрів
України.

Зобов’язання 119 / Ратифікація Україною Угоди СОТ про державні
закупівлі та забезпечення участі представників України в
засіданнях Комітету СОТ з питань державних закупівель
• Дорожня карта (розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 175-р)
Цей захід не є частиною зобов’язань за Угодою про асоціацію, однак
передбачений Планом заходів, затверджених постановою КМУ № 1106 та
Дорожньою картою (розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 175-р).
Наближення законодавства є «досконалим». 16 березня року на виконання
цього завдання ВРУ прийняла Закон України «Про приєднання України до Угоди
про державні закупівлі». 18 травня 2016 року завершилась офіційна процедура
приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі.
Практична імплементація також оцінюється як «досконала». Участь
представників України в засіданнях Комітету СОТ з питань державних закупівель
здійснюється постійно - відповідно до планів роботи Комітету СОТ. Зокрема, за
інформацією Мінекономіки, у 2019 році представники міністерства брали участь
у 3 чергових засіданнях Комітету СОТ з державних закупівель та інших заходах
(м. Женева, Швейцарська Конфедерація).
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Зобов’язання України в сфері інтелектуальної власності закріплені в Главі 9
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА) і стосуються досягнення належного
та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності, а також
спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та
продуктів творчої діяльності на території обох сторін.
Характерною особливістю саме цієї глави Угоди про асоціацію є те, що відсутній
окремий додаток до Угоди, в якому були б перераховані акти вторинного права
ЄС в сфері інтелектуальної власності, у відповідність до яких наша держава
повинна була б привести своє національне законодавство. Тому фактично всі
зобов’язання були включені в текст Угоди.
Привертає увагу також той факт, що для більшості заходів, передбачених
Урядовим планом заходів 2017 р., кінцевим строком виконання встановлено 31
грудня 2023 року, що загалом є визначальним для поточного стану виконання
Україною своїх зобов’язань в зазначеному секторі.

СТАНДАРТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної
власності» пов’язані з обов’язками сторін стосовно ефективного виконання
зобов’язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності,
учасниками яких вони є. Зокрема, це стосується стандартів щодо наступних
прав інтелектуальної власності: авторське право, зокрема право на
комп’ютерні програми і бази даних, а також суміжні права, права, пов’язані з
патентами, зокрема патенти на винаходи у галузі біотехнологій, торговельні
марки, фірмові найменування, якщо вони охороняються у формі виключного
права інтелектуальної власності відповідним національним законодавством,
промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем,
географічні зазначення, зокрема зазначення походження, зазначення джерела
походження, сорти рослин, охорону конфіденційної інформації та захист від
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недобросовісної конкуренції. Запровадження узгоджених стандартів має за
мету створення єдиного правового поля для гарантування охорони законних
інтересів власників прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському
Союзі.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 120 / Удосконалення законодавства щодо охорони
авторського права і суміжних прав
• Директива 96/9/ЄС від 11 березня 1996 року
• Директива 93/83/ЄС від 27 вересня 1993 року
• Директива 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року
Зобов’язання передбачає приведення Закону України «Про авторське право та
суміжні права» у відповідність до Директиви № 2001/29/ЄС, оскільки чинний нині
Закон «Про авторське право та суміжні права» не забезпечує захист авторського
права і суміжних прав, пов’язаних з використанням сучасних технологій,
зокрема таких, як розповсюдження примірників творів, фонограм, відеограм в
електронній формі, інтернет-піратство тощо.
Регуляторне наближення знаходить у «ранній» стадії. Протягом останніх 5 років
до Верховної Ради України вносилися декілька проектів законів «Про внесення
змін до Закону «Про авторське право і суміжні права». Всі вони були відкликані91.
Практичне впровадження є таким, що не розпочато, оскільки в чинне
законодавство зміни ще не внесені, а Урядовий план заходів передбачає строк
виконання імплементації до 31 грудня 2023 року.

Зобов’язання 121 / Удосконалення законодавства щодо діяльності
організацій колективного управління
• Директива 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року
Зобов’язання передбачає прийняття спеціального законодавства у відповідності
до Директиви 2014/26/ЄС, яке має запровадити спеціальний механізм
колективного управління авторськими та суміжними правами.
Регуляторне наближення щодо цього зобов’язання є «просунутим». У 2018 р.
був прийнятий Закон України «Про ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»92, який
передбачає реформування системи колективного управління правами суб’єктів
авторського права і суміжних прав, унеможливлення незаконної діяльності
організацій колективного управління, збереження та розвиток інтелектуальної
діяльності авторів, виконавців та інших творців. Слід відзначити, що прийнятий
закон у певних своїх положеннях не відповідає положенням Директиви 2014/26/
ЄС. Зокрема, у ст. 12 закріплено можливість існування лише однієї акредитованої
організації для кожної сфери колективного управління, проте зазначена
директива не передбачає обмежень щодо кількості організацій, які отримали
право реалізовувати заходи у цій сфері. Крім того, п. 6 ст. 12 встановлює, що
91) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66519; http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65661;
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65771.
92) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
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«Обов’язкове колективне управління не передбачає вилучення правовласником,
повністю або частково, належних йому майнових прав з управління
акредитованою організацією», що також суперечить положенням директиви ЄС.
Практична імплементація положень європейського законодавства є «ранньою».
Відповідно до прийнятого закону в 2019 році було створено Комісію з акредитації
організацій колективного управління93, в грудні цього ж року було затверджено
її персональний склад. Крім того, створений реєстр організацій колективного
управління та затверджені форми документів для реєстрації94. Практична
діяльність Комісії з акредитації перебуває на початковому етапі.

Зобов’язання 122 / Удосконалення законодавства щодо охорони
комп’ютерних програм
• Директива 2001/29/ЄС від 23 квітня 2009 року
Відповідно до цього зобов’язання є необхідність приведення чинного Закону
України «Про авторське право та суміжні права» у відповідність до Директиви
2001/29/ЄС, оскільки чинний нині Закон «Про авторське право та суміжні
права» не забезпечує захист авторського права і суміжних прав, пов’язаних
з використанням сучасних технологій, зокрема, удосконалення потребує
визначення терміну «комп’ютерна програма», встановлення фактів авторства на
комп’ютерні програми, розповсюдження комп’ютерних програм в електронній
формі, інтернет-піратство тощо.
Наближення законодавства є «раннім». Протягом останніх 5 років до Верховної
Ради України вносилися декілька проектів законів «Про внесення змін до Закону
«Про авторське право і суміжні права». Всі вони були відкликані95.
Практична імплементація по цьому зобов’язанню є такою, що не розпочата,
оскільки в чинне законодавство зміни ще не внесені, а Урядовий план заходів
передбачає строк виконання імплементаційних заходів до 31 грудня 2023 року.

Зобов’язання 123 / Удосконалення
(промислової) власності

охорони

інтелектуальної

• Регламент Ради (ЄС) 6/2002 від 12 грудня 2001 року
• Директива 98/71/ЄС від 13 жовтня 1998 року
• Директива 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року
• Регламент Ради (ЄС) 207/2009 від 26 лютого 2009 року
Зобов’язання має на меті приведення законодавчих актів України щодо
вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності у
відповідність до самої УА, а також Регламенту Ради (ЄС) 6/2002, Директиви
98/71/ЄС, Директиви 2008/95/ЄС, Регламенту Ради (ЄС) 207/2009. Зокрема,
шляхом внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» та підзаконних актів до нього у відповідності до вказаних актів ЄС,
зокрема, встановлення єдиного терміну «товарний знак» або «торгова марка»
93) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-19
94) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-18
95) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66519, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65661,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65771
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(як передбачено Цивільним кодексом України) замість знаків для товарів та
послуг, закріплення більш тривалого строку, протягом якого за власником знаку
зберігаються права на нього, якщо знак не використовується (5 років замість 3
років, як передбачено в Законі України) тощо. Крім того, мають бути внесені зміни
до Закону «Про охорону прав на промислові зразки»: закріплення можливості
захисту незареєстрованих промислових зразків, збільшення терміну охорони
прав на промислові зразки з 15 до 25 років, встановлення додаткового критерію
патентоспроможності промислового зразка (індивідуальний характер, крім
новизни) та можливості патентування не лише всього виробу, а й його частин.
Втім, слід звернути увагу, що у червні 2017 р. був прийнятий Регламент (ЄС)
2017/1001, який замінив з 01 жовтня 2017 року Регламент 207/2009. Це саме
стосується і Директиви 2008/95/ЄС, яка з 15 січня 2019 року втратила чинність у
зв’язку з ухваленням Директиви (ЄС) 2015/2436.
Транспозиційне наближення по цьому зобов’язанню є «раннім». 04 лютого 2020
року в першому читанні був прийнятий проект закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на
торговельні марки і промислові зразки та боротьби з «патентним тролінгом»96.
Що стосується охорони права на промислові зразки, то загалом проект закону
відповідає УА. Втім, необхідно зазначити, що у запропонованих змінах до ст. 1
(1) Закону «Про охорону прав на промислові зразки» визначення самого терміну
«промисловий зразок» суперечить визначенню, закріпленому у ст. 212 УА.
Розглядаючи положення стосовно торговельних марок, теж можна зробити
висновок, що законопроект в цілому відповідає змісту УА в цій сфері (ст. 193 202), а також чинним раніше актам вторинного законодавства ЄС.
Що стосується нових актів ЄС, а саме Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви
(ЄС) 2015/2436, то в цій частині є певні положення проекту закону, які їм не
відповідають. Зокрема Регламент (ЄС) 2017/1001 скасовує вимогу графічного
зображення (представлення), а запропонованими змінами до ст. 5 (2) «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено доповнити чинний
закон положенням щодо того, що об’єктом торговельної марки можуть бути
позначення, придатні для їх графічного відтворення (наприклад, форма чи
упаковка), що не повною мірою відповідає положенням зазначених Регламенту
та Директиви. Крім того, в законопроекті передбачено також внесення змін до ст.
6 (2) «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «в абзаці третьому слова
«є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду» замінити
словами «стали загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та
усталеній торговельній практиці», а в Регламенті 2017/1001 ст. 7 (1(m)) закріплено,
що не можуть пройти реєстрацію торговельні марки, що складаються з/або
відтворюють у своїх істотних елементах більш раннє найменування сортів
рослин, зареєстроване відповідно до законодавства Союзу чи національного
законодавства, або міжнародних угод, стороною яких є Союз чи відповідна
держава-член, що забезпечують захист сорту рослин, і які стосуються сортів
рослин одного або близького за сортом виду. Подібні положення закріплені і в
ст. 4 (1 (і)) Директиви (ЄС) 2015/2436.
Таким чином, законопроект потребує доопрацювання відповідно до новітнього
законодавства ЄС.
96) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063
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Практична імплементація зазначеного завдання оцінюється як «критична
невідповідність». Так, Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду у рішенні у справі № 910/14972/17 від 17 липня 2018 року
(справа за позовом Zentiva)97 вперше застосував пріоритет та пряму дію (право
національних судів застосовувати при винесенні свого рішення положення УА,
навіть якщо це положення не імплементоване в національному законодавстві)
ст. 198 Угоди про асоціацію у порівнянні із національним законодавством України,
зокрема, стосовно можливості скасування права на знаки, товари і послуги після
5-річного терміну їх невикористання (а не 3-річного, як передбачено Законом
України), і виніс рішення на підставі положень Угоди про асоціацію. Згодом
з’явилася низка подібних судових рішень з аналогічних справ. Таким чином,
на рівні судової практики була неодноразово встановлена невідповідність
українського законодавства зазначеному положенню Угоди про асоціацію.

Зобов’язання 124 / Вдосконалення охорони визнаних географічних
зазначень
• Регламент (ЄС) 1151/2012
• Регламент (ЄС) 251/2014
Зобов’язання передбачає ухвалення нормативно-правових актів, що повинні
визначати засади правової охорони географічних зазначень в Україні
та регулювати відносини, які виникають у зв’язку з їхньою реєстрацією,
використанням та захистом.
Регуляторне наближення є переважно «просунутим». Зміни до Закону «Про
охорону зазначення походження товару» прийнято 20 вересня 2019 року, в
результаті чого було змінено назву Закону - «Про правову охорону географічних
зазначень»98. 01 січня 2020 року нова редакція Закону набула чинності.
Що стосується відповідності зазначеного Закону, то в цілому він відповідає
стандартам ЄС, а саме Регламенту (ЄС) 1151/2012 і Регламенту (ЄС) 251/2014.
Втім певні положення Регламенту (ЄС) 1151/2012 враховані неповною мірою.
Зокрема, не включені певні терміни, що містяться в ст. 3 Регламенту 1151/2012 і які є
важливими для позначення товарів з ЄС (наприклад, визначення терміну «родова
назва», яка відноситься до назв продуктів, які хоча й стосуються місця, регіону
чи країни, де ці продукти первинно виробляли чи реалізовували, проте стали
загальновживаною назвою продукту в Союзі - наприклад «діжонська гірчиця»).
Крім того, не передбачено порядок встановлення схеми для гарантованих
традиційних особливостей (ст.17-26 Регламенту ЄС), не передбачена можливість
подання спільної заявки, коли географічне позначення стосується декількох
держав (ст. 49 (1) Регламенту), відсутня можливість проведення консультацій між
зацікавленими сторонами у випадку виникнення певного спору тощо.

97) https://ips.ligazakon.net/document/view/V108489. Компанія Зентіва, к.с. (Zentiva, k.s.) (позивач) звернулась до
Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та
до Приватного підприємства «Альянс краси» (відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 168112
на торговельну марку «bio CRYSTAL» щодо усіх товарів 3 та 5 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, та зобов’язання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для
товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позовні вимоги
компанії Зентіва, к.с. (Zentiva, k.s.) були обґрунтовані тим, що зазначена торговельна марка не використовується в Україні
більше ніж протягом останніх трьох років щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована, що дає підстави для дострокового
припинення дії свідоцтва України № 168112 від 25.03.2013 повністю.
98) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14
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Практична імплементація зазначеного Закону ще не розпочата, оскільки,
по-перше, існує необхідність прийняття спеціальних законів в зазначеній
сфері, а по-друге, ефективна реалізація його положень потребує розробки
імплементаційних механізмів відповідно до стандартів ЄС.

Зобов’язання 125 / Вдосконалення охорони географічних зазначень
та позначень походження сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування
• Регламент (ЄС) 1151/2012 від 21 листопада 2012 року (замінює Регламент
Ради (ЄС) 510/2006)
• Регламент (ЄС) 251/2014 від 26 лютого 2014 року (скасовує Регламент
Ради (ЄЕС) 1601/91)
Зобов’язання передбачає забезпечення дотримання правил захисту
географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування та приведення українського законодавства у
відповідність до Регламенту (ЄС) 1151/2012 і Регламенту (ЄС) 251/2014.
Регуляторне наближення саме з цього зобов’язання ще не розпочалося.
Незважаючи на те, що нова редакція Закону «Про правову охорону географічних
зазначень» набула чинності 01 січня 2020 року, в його преамбулі зазначено, що
«Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних
зазначень щодо сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських
товарів), харчових продуктів,..., а також контролю щодо таких географічних
зазначень визначаються іншими законами.» Проте спеціальних законів в цих
сферах прийнято досі не було.
Практична імплементація положень європейського законодавства є такою, що
не розпочалася через відсутність нормативних передумов практична.

Зобов’язання 126 / Забезпечення охорони винаходів у галузі
біотехнологій
• Директива 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року
Зобов’язання вимагає від української держави прийняття системної
законодавчої бази в галузі біотехнологій, включаючи удосконалення патентного
законодавства із урахуванням особливостей біотехнологічної галузі.
Наближення законодавства перебуває на «ранній» стадії. Наразі у Верховній
Раді зареєстровано декілька законопроектів: «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства
Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності» - № 119999, та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного
законодавства)» - № 2259, який був 05 лютого 2020 року схвалений Верховною
Радою України в першому читанні100.
Законопроект № 1199 в цілому відповідає положенням Директиви 98/44/ЄС. Що
стосується проекту закону № 2259, то привертає увагу те, що в запропонованій
зміні до ст.1 (1) Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

99) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66512
100) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064
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не включений термін «мікробіологічний процес», закріплений у ст. 2 (1
Директиви 98/44/ЄС.

(b))

Практична імплементація цього зобов’язання ще не розпочата, з огляду на
відсутність законодавчої бази.

Зобов’язання 127 / Запровадження механізму охорони даних,
наданих з метою одержання дозволу на введення лікарського
засобу на ринку
Відповідно до зазначеного зобов’язання повинна бути запроваджена комплексна
система, яка гарантуватиме конфіденційність, нерозголошення та незалежність
даних, що надаються для цілей отримання дозволу на введення лікарського
засобу на ринок.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є «просунутим». Законом
України «Про лікарські засоби» передбачено, що за розголошення, неправомірне
використання реєстраційної інформації винні особи притягаються до
дисциплінарної, адміністративної, цивільної та/або кримінальної відповідальності
відповідно до законів України101.
Практична імплементація також має «просунутий» рівень. Згідно з Наказом
МОЗ № 426 від 26.08.2005 р. (в редакції 02.08.2019 р.) забезпечення захисту
конфіденційної реєстраційної інформації від розголошення і недобросовісного
комерційного використання покладено на Державний експертний центр
Міністерства охорони здоров’я України102.

Зобов’язання 128 / Запровадження механізму захисту даних для
продуктів захисту рослин
• Директива 2009/128/ЄC від 21 жовтня 2009 року
• Регламент 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року
• Регламент 2017/625 від 15 березня 2017 року
Реалізація зазначеного зобов’язання має на меті виконання вимог щодо безпеки
та ефективності перед наданням дозволу на введення на ринок продуктів
захисту рослин.
Наближення законодавства ще не розпочиналось, оскільки в чинному
законодавстві не передбачений механізм охорони даних про продукти захисту
рослин.
Практична імплементація по цьому зобов’язанню також ще не розпочиналась,
у зв’язку з відсутністю нормативно-правової бази щодо захисту даних для
продуктів захисту рослин.

Зобов’язання 129 / Удосконалення охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів
• Директива 87/54/ЕЄС від 16 грудня 1986 року

101) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#n97
102) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05
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Зобов’язання передбачає приведення законодавчих норм у відповідність до
Директиви 87/54/ЕЄС.
Наближення законодавства є «просунутим». 19 вересня 2009 року було
прийнято нову редакцію відповідного закону згідно з зазначеною Директивою
з оновленою назвою «Про охорону прав на компонування напівпровідникових
виробів»103. 23 вересня 2019 року закон підписано Президентом України. Закон
відповідає вимогам Директиви 87/64/ЕЄС.
Практична імплементація по цьому зобов’язанню є «ранньою». На виконання
положень вищезазначеного Закону Мінекономіки наразі розробляються
відповідні нормативно-правові акти.

Зобов’язання 130 / Узгодження класифікації спиртних напоїв
відповідно до стандартів ЄС
• Регламент (ЄС) 110/2008 від 15 січня 2008 року
Згідно із цим зобов’язанням українська сторона повинна запровадити
класифікацію спиртних напоїв, яка б відповідала положенням Регламенту (ЄС)
110/2008.
Наближення законодавства є таким, що не розпочате. Необхідно внести зміни
до Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»,
Податкового кодексу України, Закону «Про виноград та виноградне вино» тощо.
Практична імплементація також не розпочиналась з огляду на відсутність
законодавчого підґрунтя щодо внесення змін в чинні нормативні акти.

Зобов’язання 131 / Удосконалення механізму захисту найменування
місця походження спиртних напоїв
• Регламент (ЄС) 110/2008 від 15 січня 2008 року
Зобов’язання визначає необхідність узгодити чинну нормативно-правову базу
України з Регламентом (ЄС) 110/2008.
Регуляторне наближення саме з цього зобов’язання ще не розпочалося.
Незважаючи на те, що нова редакція Закону «Про правову охорону географічних
зазначень» набула чинності 01 січня 2020 року, в його преамбулі зазначено, що
«Особливості підготовки до реєстрації, використання та захисту географічних
зазначень щодо..., вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв,
а також контролю щодо таких географічних зазначень визначаються іншими
законами.»104 Проте спеціальних законів в цих сферах прийнято досі не було.
Практична імплементація положень європейського законодавства
розпочиналася через відсутність нормативних передумов.

103) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80
104) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14
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не

Зобов’язання 132 / Удосконалення механізму охорони прав на
винаходи і корисні моделі
• Директива 98/44/ЄС від 06 липня 1998 року
• Регламент (ЄС) 469/2009 від 06 травня 2009 року (скасовує Регламент
Ради (ЄЕС) 1768/92)
• Регламент (ЄС) 1901/2006 від 12 грудня 2006 року (вносить зміни до
Регламенту Ради (ЄЕС) 1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви
2001/83/ЄС та Регламенту (ЄС) 726/2004)
Метою зобов’язання є узгодження чинного законодавства України зі стандартами
ЄС щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі.
Наближення законодавства перебуває на «ранній» стадії. 05 лютого 2020 року
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2259 (прийняла
в першому читанні) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо
реформи патентного законодавства)». Законопроект передбачає: розширити
перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона (наприклад,
комп’ютерні програми, зовнішній вигляд продуктів тощо); запровадити
можливість подання заявок в електронній формі; надати право будь-якій особі
подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від
дати публікації відомостей про заявку на винахід; уточнити порядок надання
додаткової охорони прав на винаходи; розширити перелік прав та обов’язків
суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі); передбачити можливість визнання
прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку
(«post-grant opposition»)105. Тобто більшість вимог законодавства ЄС враховані.
Водночас певні положення залишилися поза увагою законодавця. Зокрема,
існує потреба встановити строк подання заяви для продовження дії дозволу
на випуск на ринок продукції, призначеної для захисту здоров’я та рослин, що
охороняється патентами, а також встановлення додаткового періоду охорони
лікарського засобу, продукту для захисту рослин та лікарських засобів, для яких
були здійснені педіатричні дослідження, запит про який відповідно до Регламенту
(ЄС) 469/2009 подається не пізніше, ніж за два роки до закінчення строку дії
свідоцтва. Крім того, є певні положення законопроекту, які не враховують окремі
положення Угоди ТРІПС, хоча ст. 230 УА підтверджує зобов’язання ЄС та України
відповідно до ТРІПС. Так, це стосується неузгодження в зазначеному проекті
закону із ст. 31 Угоди ТРІПС, згідно з якою винахід, що заявляється у другому
патенті, повинен включати важливі технічні переваги великого економічного
значення у порівнянні з винаходом, що заявляється у першому патенті. У проекті
про внесення змін до Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
(ст. 30 (2)) йдеться про те, що «винахід (корисна модель) останнього призначений
для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги»: тобто
тут має місце невідповідність положень законопроекту ст. 31 Угоди ТРІПС щодо
додаткових умов для отримання дозволу на використання другого патенту.
Практична імплементація цього зобов’язання не розпочата через відсутність
законодавчої бази.

105) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Захист прав інтелектуальної власності» стосуються
впровадження застосування заходів, процедур та засобів щодо забезпечення
охорони інтелектуальної власності. При цьому ці заходи та засоби захисту
мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та повинні
застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній
торгівлі та забезпечити захист від зловживань.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 133 / Удосконалення механізму захисту прав
інтелектуальної власності
• Директива 2004/48/ЄС від 29 квітня 2004 року
Зобов’язання передбачає узгодження законодавства України стосовно охорони
прав інтелектуальної власності, створення інституційної спроможності щодо
контролю за виконанням зазначених законодавчих норм та притягнення
до відповідальності осіб, винних у вчиненні правопорушень в сфері прав
інтелектуальної власності.
Наближення законодавства щодо
«просунутим» залежно від заходу.

цього

зобов’язання

є

«раннім»

— Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про
удосконалення державної системи захисту інтелектуальної
власності. 04 лютого 2020 року Верховна Рада України в
першому читанні прийняла проект закону №2255 від 10.10.2019
р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення національного органу інтелектуальної
власності», яким передбачено запровадження дворівневої
системи державного управління сферою інтелектуальної
власності: створення Національного органу інтелектуальної
власності України (НОІВ) як юридичної особи публічного
права, що належить до сфери управління Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
(Мінекономіки); при цьому Мінекономіки забезпечуватиме
формування та реалізовуватиме державну політику в
сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконуватиме
окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації
державної політики (видача охоронних документів (патентів,
свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності. Наразі
законопроект готується до другого читання.
— Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
митний кордон України» від 17.10.2019 р.106, який набув чинності
11 листопада 2019 року і має на меті запобігання переміщенню

106) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-20
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або

через державний кордон України контрафактних та
піратських товарів. Закон в цілому відповідає положенням
актів ЄС за наявності одного зауваження, що стосується
визначення контрафактних товарів. Згідно з Регламентом
(ЄС) № 608/2013 про митний контроль за дотриманням
прав інтелектуальної власності «контрафактними» є
товари, які є предметом факту порушення торгової марки в
державі-члені, де знайдені такі товари, і на них без дозволу
міститься знак, який співпадає із законно зареєстрованою
торговою маркою стосовно одного і того ж виду товару, або
який суттєво не відрізняється від такої торгової марки. У
той же час в чинному Митному кодексі (у відповідності до
змін внесених 17 жовтня 2019 р.) контрафактними є товари
«будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція
з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу,
навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами
порушення прав інтелектуальної власності на торговельну
марку або географічне зазначення, які містять позначення,
назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні
торговельною маркою чи географічним зазначенням, або
які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою
торговельною маркою чи географічним зазначенням, та
які можуть використовуватися стосовно одного й того
самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна
марка в Україні чи географічне зазначення». Таким чином,
визначення в чинному законодавстві України є вужчим ніж
визначення цього терміну в законодавстві ЄС.
— На ознайомленні у Комітетах Верховної Ради України
перебуває проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та
захисту майнових прав інтелектуальної власності» (№2659)107,
який спрямований на забезпечення ефективного правового
механізму набуття, здійснення та захисту майнових прав
інтелектуальної власності в Україні, здатного забезпечити
розумний баланс прав та законних інтересів творців об’єктів
права інтелектуальної власності, інших правоволодільців,
осіб, які здійснюють використання зазначених об’єктів,
що сприятиме розвитку творчої діяльності у літературній,
науковій, технічній та інших сферах і комерціалізації
результатів такої діяльності у відповідності до стандартів ЄС.
— Особливе місце серед транспозиційних заходів щодо
цього зобов’язання займає створення Вищого суду з
питань інтелектуальної власності Указом Президента
України від 29.09.2017 р.108, який діятиме як суд першої
інстанції та розглядатиме за нормами господарського
судочинства широке коло спорів, пов’язаних із захистом прав
інтелектуальної власності.

107) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67749
108) https://www.president.gov.ua/documents/2992017-22722
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Практична імплементація також є «ранньою» або такою, що не розпочата.
Ті законопроекти, які ще не були прийняті, або набули чинності нещодавно,
потребують якісної та ефективної імплементаційної діяльності.
Що стосується створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, 30
вересня 2017 року було оголошено конкурс на посади суддів Вищого суду, який
досі триває109. 13 лютого 2020 року здійснено державну реєстрацію новоутвореної
юридичної особи - Вищого суду з питань інтелектуальної власності, про що
внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань110. Крім того, тривають інші заходи
стосовно забезпечення необхідних дій для належного початку роботи Суду та
представництва такого суду як органу державної влади у відносинах з іншими
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та
юридичними особами.

109) https://vkksu.gov.ua/ua/konkurs-do-wierchownogo-sudu/konkurs-do-wishtchogo-sudu-z-pitan-intieliektualnoi-wlasnosti/
110) https://court.gov.ua/press/news/889183/
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АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ ТА ЗЛИТ ТЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Законодавство ЄС у сфері конкуренції встановлює для кожної держави-члена ЄС
та кожного суб’єкта господарювання єдині правила конкуренції. Водночас воно
сприяє розвитку конкуренції в умовах Єдиного європейського ринку, регулюючи
антиконкурентну поведінку суб’єктів господарювання, запобігаючи, тим самим,
зловживанню монопольним становищем і вчиненню узгоджених дій та завданню
шкоди для суспільних інтересів.
Основою для розвитку та застосування законодавства у сфері конкуренції є
статті 101 - 109 Договору про функціонування ЄС (ДФЄС), основні положення
яких розшифровуються у низці директив, регламентів, повідомлень та керівних
принципів, прийнятих Європейською Комісією, а також судовою практикою
Європейського Суду.
Варто відмітити, що політику ЄС у сфері конкуренції можна умовно розділити на
4 основних напрями, а саме:
— заборона вчинення суб’єктами господарювання
узгоджених дій, тобто боротьба з картелями (стаття 101
ДФЄС);
— заборона зловживання одним або декількома суб’єктами
господарювання домінуючим становищем на внутрішньому
ринку (стаття 102 ДФЄС);
— контроль за злиттям та поглинанням суб’єктів
господарювання;
— контроль за державною допомогою, що надається
суб’єктам господарювання (стаття 107 ДФЄС).
Аналогічні напрями політики у сфері конкуренції закріплені в статтях 253 - 267
Угоди про асоціацію. Водночас вказані статті Угоди про асоціацію зобов’язують
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імплементувати ряд положень директив і регламентів у частині антиконкурентних
дій та злиття і створити ефективну систему моніторингу та контролю державної
допомоги суб’єктам господарювання.
Основними цілями, яких потрібно досягти у сфері антиконкурентних дій та
злиттів відповідно до вимог секторального acquis ЄС, є недопущення:
1) вчинення угод, узгоджених дій суб’єктів господарювання та рішень об’єднань
суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання,
обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції на території будьякої зі сторін Угоди про асоціацію;
2) зловживання одним або декількома суб’єктами господарювання домінуючим
становищем на території будь-якої зі сторін Угоди про асоціацію;
3) концентрацій суб’єктів господарювання, що мають наслідком монополізацію
чи значне обмеження конкуренції на ринку на території будь-якої зі сторін Угоди
про асоціацію.
Додаткові витрати на імплементацію положень Угоди про асоціацію в частині
антиконкурентних дій та злиттів - мінімальні. Оскільки на час підписання
Угоди про асоціацію в Україні функціонувала та продовжує функціонувати
система захисту економічної конкуренції, що включає наявність національного
законодавства і контролюючий орган, який відповідає за здійснення контролю
за його дотриманням. Водночас внесення змін до чинного, на момент підписання
Угоди про асоціацію, має в більшій мірі наблизити законодавство до єдиних для
держав ЄС правил захисту конкуренції.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 134 / Удосконалення системи захисту економічної
конкуренції
• Стаття 255 Угоди про асоціацію
• Регламент Ради (ЄС) 1/2003 від 16 грудня 2002 року
• Регламент Ради (ЄС) 139/2004 від 20 січня 2004 року
• Стаття 106 Договору про функціонування ЄС
• Стаття 256 Угоди про асоціацію
• Регламент Комісії (ЄС) 330/2010 від 20 квітня 2010 року
• Регламент Комісії (ЄС) 772/2004 від 27 квітня 2004 року
• Стаття 257 Угоди про асоціацію
• Стаття 258 Угоди про асоціацію
До підписання Угоди про асоціацію Організація економічного співробітництва
і розвитку (2008 року) та Організація Об’єднаних Націй (2013 року) проводили
оцінки національної системи захисту економічної конкуренції. Експерти цих
організацій здійснювали оцінку законодавства і політики в сфері конкуренції
в цілому. Висновки, що були ними зроблені, зводилися до того, що реформи і
зміни повинні торкнутися не стільки законодавства про захист економічної
конкуренції, скільки правозастосовної діяльності Антимонопольного комітету
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України (далі - АМКУ), яка повинна бути більш чітко орієнтована на відповідність
кращій міжнародній практиці.
Зазначені висновки також підтверджуються, зокрема, вимогами статті 253 Угоди
про асоціацію, яка визначає, що: «Законодавство про конкуренцію» для України
- Закон України № 2210-III від 11 січня 2001 року (зі змінами та доповненнями)
та акти щодо його імплементації і такі, що вносять до них зміни і доповнення.
Водночас зазначена стаття визначає, що: «У разі виникнення розбіжностей
між положеннями Закону № 2210-III та іншими суттєвими положеннями про
конкуренцію, Україна гарантує, що положення Закону мають переважну силу в
межах цих розбіжностей».
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є переважно «просунутою».
1) В національне законодавство про захист економічної конкуренції повинні бути
імплементовані:
– стаття 30 Регламент Комісії (ЄС) 1/2003 від 16 грудня 2002
року про імплементацію правил конкуренції, викладених
у статтях 81 та 82 Договору, що передбачає обов’язок
публікувати рішення, прийняті за результатами виявлення
порушення законодавства про конкуренцію; про призначення
тимчасових заходів, у разі виявлення ризику серйозної
та непоправної шкоди конкуренції; щодо припинення
порушень; рішення про визнання того, що стаття 81 ДФЄС не
застосовується до угоди; рішенням про визнання того, що
стаття 81 ДФЄС не застосовується до угоди; рішення щодо
об’єднання підприємств або узгодженої практики; рішення
про те, що умови статті 81 (1) Договору не виконані, або про
те, що умови статті 81 (3) Договору виконані; про накладення
штрафу; про накладення періодичних штрафів.
У 2015 році внесено зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
відповідно до яких інформація щодо прийняття розпорядження про початок
розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційноправова форма учасників узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій,
концентрації), рішення, прийняті за результатами розгляду заяв, справ про
узгоджені дії чи концентрацію, рішення за результатом розгляду справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції оприлюднюються
на офіційному веб-сайті АМКУ протягом 10 робочих днів з дня їхнього прийняття.
Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена
інформацією з обмеженим доступом.
– статті 1 та 5 (1) - (2) Регламенту Ради (ЄС) 139/2004 від
20 січня 2004 року про контроль за концентрацією між
підприємствами (Регламент ЄС про злиття), що визначають
порогові значення товарообігу учасників концентрацій,
на які розповсюджується дія Регламенту, та механізм
розрахунку такого сукупного обороту учасників концентрації.
Національне законодавство України встановлює нижчі, ніж
визначені Регламентом ЄС про злиття, порогові показники
та містить опис механізму розрахунку сукупного обороту
учасників концентрації, що не суперечить європейському
законодавству.

198

– статті 1, 2, 3, 4, 6, 7 та 8 Регламенту Комісії (ЄС) 330/2010
від 20 квітня 2010 року про застосування статті 101(3)
Договору про функціонування Європейського Союзу
до категорій вертикальних угод та узгоджених дій, що
визначають категорії вертикальних угод та узгоджених
дій, які відповідають критеріям, визначеним у статті 101 (3)
ДФЄС. Встановлюються критерії групового виключення
вертикальних угод про купівлю або продаж товарів чи
послуг, якщо ці угоди укладаються між неконкуруючими
підприємствами, між певними конкурентами або певними
асоціаціями роздрібної торгівлі товарами. Зазначені статті
Регламенту також включають вертикальні угоди, що містять
допоміжні положення про передачу чи використання прав
інтелектуальної власності. Термін «вертикальні угоди»
повинен включати відповідні узгоджені практики. Водночас
розмежовуються вертикальні угоди та узгоджені дії суб’єктів
господарювання, які відповідають критеріям статті 101 (3)
ДФЄС і підпадають під виключення, та критеріям статті 101 (1)
ДФЄС і порушують конкуренцію.
Зазначені норми були перенесені у національне законодавство про захист
економічної конкуренції. 12 жовтня 2017 року АМКУ прийнято розпорядження
№ 10-рп «Затвердження Типових вимог (та внесення змін) до вертикальних
узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від
попереднього одержання дозволу», що не суперечить положенням Регламенту
Комісії (ЄС) 330/2010 від 20 квітня 2010 року.
– статті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 Регламенту Комісії (ЄС)
772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосування статті
81 (3) Договору до категорій угод з передачі технології
врегульовують питання блокових виключень з-під дії статті 81
(1) ДФЄС при укладенні суб’єктами господарювання угод про
передачу технологій.
Варто відмітити, що з 30 квітня 2014 року Регламент Комісії (ЄС) 772/2004 втратив
чинність, а на його заміну Європейська Комісія прийняла новий Регламент (ЄС)
316/2014 від 21 березня 2014 року про застосування статті 101 (3) Договору про
функціонування Європейського Союзу до категорій угод про передачу технології.
Оновлена версія Регламенту змінює, зокрема, окремі випадки виключень з-під
дії Регламенту та правила застосування порогових значень ринкової частки.
09 листопада 2018 року АМКУ було прийнято розпорядження № 21-рп «Про
затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання
у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці
узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України».
зазначене розпорядження імплементує положення Регламенту 316/2014 від 21
березня 2014 року про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування
Європейського Союзу до категорій угод про передачу технології.
2) Прийняття документу, в якому роз’яснюються принципи визначення будь-яких
штрафних санкцій, що накладаються за порушення Закону України «Про захист
економічної конкуренції».
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АМКУ було прийнято «рекомендаційні роз’яснення від 09.08.2016 р. № 39-рр
«Щодо застосування положень частин другої, п’ятої та шостої статті 52 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», частин першої та другої статті
21 Закону України «Про захист від недобросовісної концентрації». Зазначений
документ роз’яснює підходи та механізми розрахунку АМКУ розміру штрафу за
порушення законодавства про захист економічної конкуренції та не суперечить
положенням Керівних принципів Європейської комісії (2006/C 210/02) щодо
способу встановлення штрафів, накладених відповідно до статті 23 (2) (a)
Регламенту № 1/2003.
Однак, варто наголосити, що рекомендаційні роз’яснення АМКУ не мають
юридичної сили нормативно-правового акту. Такі роз’яснення націлені на
правове регулювання певної сфери та містять рекомендації, яких бажано
дотримуватися в тих чи інших ситуаціях, зокрема при розрахунках розміру штрафу
за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зазначені
рекомендаційні роз’яснення АМКУ використовує при визначенні розміру штрафу
за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
3) Прийняття документу, що роз’яснює принципи, які застосовуються під час
оцінки горизонтального злиття.
АМКУ було прийнято рекомендаційні роз’яснення від 27.12.2016 р. № 49-рр
щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» (щодо оцінки горизонтальних концентрацій),
що описують підхід, який використовує АМКУ під час здійснення оцінки
горизонтальних концентрацій, та не надають деталі для всіх можливих
застосувань цього підходу. Зазначені роз’яснення враховують Керівні
принципи Європейської Комісії (2004/C 31/03) щодо оцінки горизонтальних
злиттів відповідно до Регламенту Ради щодо контролю концентрацій між
підприємствами.
АМКУ використовує підхід, описаний в рекомендаційних роз’ясненнях, з
урахуванням фактів і обставин кожного випадку окремо.
Практична імплементація цього зобов’язання здебільшого є «просунутою».
1) Дія Закону України «Про захист економічної конкуренції» повинна
розповсюджуватись на державні підприємства та підприємства, на яких
покладено спеціальні та виключні права.
АМКУ має повноваження вчиняти всі визначені законодавством про захист
економічної конкуренції дії для захисту конкуренції, зокрема надавати
рекомендації про припинення вчинення порушень, визнання факту вчинення
порушень державними та комунальними підприємствами, та підприємствами, на
які покладено спеціальні або виключні права.
Інформація, що міститься, зокрема, у Річному звіті АМКУ за 2019 рік свідчить про
те, що АМКУ виконує ці повноваження.
2) Забезпечення застосування Закону України «Про захист економічної
конкуренції», який ефективно протидіє діям та операціям, зазначеним у статті
254(a), (b) та (с) Угоди про асоціацію.
Чинне законодавство про захист економічної конкуренції забороняє вчинення
суб’єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій та зловживання
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монопольним (домінуючим) становищем, і зобов’язує АМКУ здійснювати
державний контроль за концентраціями суб’єктів господарювання.
У Річному звіті АМКУ за 2019 рік Комітет вказує, що протягом 2019 року було
припинено 2 071 порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
При цьому, АМКУ вказує, що: «Майже 40 % порушень становлять антиконкурентні
узгоджені дії, оскільки останніми роками Комітет виявляє значну кількість
порушень у вигляді змов під час проведення публічних закупівель».
Робота АМКУ в частині захисту конкуренції та недопущення вчинення узгоджених
дій та зловживання монопольним становищем охоплює ринки товарів, зокрема:
комунальні послуги, перевезення пасажирів та вантажні перевезення,
телекомунікації та зв’язок, ритуальні послуги, фармацевтика.
Водночас існує ряд напрямів, які залишаються поза увагою АМКУ. До таких
напрямів, зокрема, належить забезпечення контролю за дотриманням
суб’єктами права інтелектуальної власності положень законодавства про захист
економічної конкуренції, в тому числі при наданні дозволу на концентрації.
Довгий час АМКУ веде роботу над впровадженням ефективної роботи програми
«ліненсі», яка спрямовується на звільнення або пом‘якшення відповідальності
за участь у картелях тим суб‘єктам господарювання, які перші повідомили про
існування змови та надали необхідну інформацію, що має істотне значення для
справи. Порядок звільнення від відповідальності, визначений розпорядженням
АМКУ від 25.06.2012 р. № 399-р, але практична реалізація є дуже незначною.
Вказане можна пояснити, зокрема, необхідністю забезпечення АМКУ повної
конфіденційності про суб’єкта, який повідомив про порушення, та надання йому
реальних гарантій безпеки.
3) Забезпечення функціонування Антимонопольного комітету України.
За інформацією АМКУ, гранична чисельність працівників системи органів АМКУ
складала 761 особу. При цьому, фактична чисельність працюючих - 640 осіб.
АМКУ констатує, що протягом 2019 року плинність кадрів в системі органів АМКУ
становила 19 %. В той же час, за даними Державної служби статистики України,
середньооблікова кількість штатних працівників за всіма видами економічної
діяльності у грудні 2019 року (7 296,7 тис. осіб) у порівнянні з січнем 2019 року (7
554,5 тис. осіб) зменшилася на 3,42 %. Тобто плинність кадрів в системі органів
АМКУ у 2019 році була високою. Варто відмітити, що АМКУ вживає заходів для
підвищення кваліфікації працівників.
Стосовно матеріально-технічного забезпечення АМКУ звітує, що: «Бюджет
АМКУ у 2019 році становив 212 млн грн, тобто лише на 9 % більше за показник
2018 року, за умов стрімкого зростання навантаження на орган оскарження та
підвищення результативності АМКУ в цілому, у тому числі як прямих бюджетних
надходжень від сплати штрафів та пені, так і позитивного впливу на суспільний
добробут шляхом отримання економічного ефекту».
Отже, можна говорити про виконання цього зобов’язання.
4) Перед накладенням Антимонопольним комітетом України санкцій чи
зобов’язань на будь-яку фізичну чи юридичну особу за порушення Закону
України «Про захист економічної конкуренції», він надає право цій особі бути
заслуханою та надати докази протягом обґрунтованого строку, визначеного
вказаним Законом, після повідомлення відповідній фізичній або юридичній особі
про попередні висновки щодо існування порушення.
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Зазначена норма виконується шляхом: складання АМКУ та надсилання подання
з попередніми висновками у справах про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції усім зацікавленим сторонам, надання їм часу для
реагування на висновки, викладені у поданні, проведення слухань у справах,
надання можливості ознайомлення з протоколом таких слухань та права
ознайомлюватися з матеріалами справ всім сторонам, що брали в них участь,
подання своїх міркувань та заперечень і надання права оскаржувати рішення
в порядку, визначеному законодавством. Водночас засідання органів АМКУ є
відкритими, тому відповідачі, заявники та інші зацікавлені особи можуть взяти в
них участь та висловити свою позицію.
5) Суд або інша незалежна судова установа, визначена
Законом України «Про захист економічної конкуренції»,
встановлює або, на вимогу особи, переглядає будь-які санкції
чи зобов’язання.
Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції»
заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів
Антимонопольного комітету України повністю або частково у господарському
суді у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути
відновлено.
Водночас деякі суб’єкти господарювання оскаржують рішення та розпорядження
АМКУ, в тому числі і у справах про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції у адміністративному суді, що ускладнює застосування
АМКУ законодавства про захист економічної конкуренції та захист суб’єктами
господарювання своїх законних інтересів.
6) Гарантувати, що між державними монополіями і фізичними
та юридичними особами сторін Угоди не існує жодних
дискримінаційних заходів щодо умов, за яких товари
закуповуються та продаються.
Дія Закону України «Про захист економічної конкуренції» поширюється на всіх
суб’єктів господарювання незалежно від їхньої форми власності та наявності/
відсутності у них монопольного (домінуючого) становища. Водночас у разі
вчинення державними монополіями порушень законодавства про захист
економічної конкуренції, вони, на рівні з іншими, притягуються до відповідальності
за вчинені порушення.

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
В Україні має бути побудований інститут моніторингу та контролю державної
допомоги, який дозволить мінімізувати вплив держав на конкуренцію між
суб’єктами господарювання та торгівлю між сторонами Угоди про асоціацію.
Як наслідок, мають бути змінені підходи до надання державної підтримки та
допомоги, що надається державою суб’єктам господарювання.
В ЄС державна допомога суб’єктам господарювання вважається недопустимою
для належного функціонування ДФЄС. Але це не значить, що держави-члени ЄС
не можуть допомагати своїм суб’єктам господарювання. Державна допомога
надається, але у виключних випадках, коли мета надання державної допомоги
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(мета понесених державою витрат/недоотримання прибутків) співпадає з
визначеними статтею 107 (2) та (3) ДФЄС цілями, та лише після схвалення таких
заходів державної допомоги Європейською Комісією, як того вимагає стаття 108
ДФЄС.
Водночас державна допомога є обмеженою у часі, формах її надання, розмірі
тощо.
Аналогічні принципи мають бути імплементовані в національне законодавство
та використовуватися всіма надавачами державної допомоги різних рівнів та
АМКУ як контролюючим органом.
Впровадження системи моніторингу та контролю державної допомоги потребує
додаткових витрат, зокрема, на:
– заробітну плату державним службовцям, оскільки потребує
створення відповідних структурних підрозділів у АМКУ, якому
надано повноваження здійснення моніторингу та контролю
державної допомоги;
– матеріально-технічне забезпечення АМКУ;
– у разі створення надавачами державної допомоги
відповідних структурних підрозділів, фінансових витрат
на заробітні плати працівників та матеріально-технічне
забезпечення роботи таких структурних підрозділів.
Очікуваний ефект від впровадження та ефективного функціонування системи
моніторингу та контролю державної допомоги - зміна існуючих в Україні
підходів до надання державної підтримки/допомоги суб’єктам господарювання,
скорочення витрат і державних ресурсів для цих цілей, ефективніше витрачання
державних ресурсів та досягнення цілей, для яких надається державна допомога,
з мінімальним залученням державних ресурсів, покращення інвестиційного
клімату в державі.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 135 / Створення та функціонування
моніторингу і контролю державної допомоги

системи

• Стаття 263 Угоди про асоціацію
• Стаття 267 Угоди про асоціацію
• Регламент Ради (ЄС) 2015/1589 від 13 липня 2015 року
• Регламент ЄК 651/2014 від 17 червня 2014 року
• Регламент Комісії (ЄС) 1407/2013 від 18 грудня 2013 року
• Регламент (ЄС) 2016/2338 Європейського Парламенту та Ради від 14
грудня 2016 року
Для досягнення цілей Україна має виконати завдання, які умовно можна
розділити на дві складові частини:
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1) Прийняття національного законодавства про державну
допомогу, що складатиметься із Закону України «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання» та
підзаконних нормативно-правових актів, імплементувавши
близько 30 актів acquis ЄС та склавши регіональну карту
державної допомоги згідно з відповідними керівними
принципами ЄС;
2) Практичне застосування законодавства про державну
допомогу.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є, залежно від завдання та
заходів, різнонаправленим.
На цей час прийнято національне законодавство у сфері державної допомоги,
яке не в повній мірі імплементує acquis ЄС.
У 2014 році було прийнято Закон України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання», який набрав чинності в повному обсязі 02 серпня 2017 року.
Він є рамковим. Закон закладає основу для розробки вторинного законодавства
у цій сфері. Тобто, від суті норм Закону «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» залежить суть та якість положень підзаконних нормативноправових актів, які мають їх деталізувати. Варто відмітити, що чинна редакція
Закону містить дещо викривлені норми acquis ЄС, що, відповідно, тягне за
собою деяке викривлення положень, що закладаються у підзаконні нормативноправові акти.
Законом визначено уповноважений орган – АМКУ, його повноваження, перелік
нормативно-правових актів, які мають бути розроблені та прийняті АМКУ та
Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ), основні процесуальні норми (порядок
подання та розгляду повідомлень про нову державну допомогу, порядок розгляду
справ, перевірку незаконної державної допомоги та неналежного використання
державної допомоги, повернення незаконної державної допомоги, недопустимої
для конкуренції, перегляд чинної державної допомоги, реєстр державної
допомоги та звітність по державній допомозі, оскарження державної допомоги
тощо). Водночас надано визначення ключовим для сфери державної допомоги
поняттям, таким як: державна допомога суб’єктам господарювання, надавачі та
отримувачі державної допомоги, ресурси держави та місцеві ресурси тощо.
Закон встановлює певні виключення з-під його дій, які не в повній мірі
відповідають вимогам acquis ЄС.
На цей час
зокрема:

КМУ частково прийнято підзаконні нормативно-правові акти,

– постанову КМУ від 23.05.2018 р. № 420, якою затверджено
перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес
(далі - ПЗЕІ). В чинній редакції цей перелік відображає ті
послуги, що надаються у сфері енергетики та житловокомунальних послуг. Хоча, якщо говорити про ідею, що
закладена, зокрема, у рішенні від 24.07.2003 C-280/00 про
застосування статті 106 (2) Договору про функціонування
ЄС до надання державної допомоги у формі відшкодування
вартості громадських послуг деяким суб’єктам
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господарювання, яким доручено надавати послуги загальноекономічного інтересу, то в ЄС такий перелік ПЗЕІ взагалі
відсутній. Натомість, затверджено перелік критеріїв, яким має
відповідати захід, щоб бути віднесеним до ПЗЕІ.
– КМУ відповідними постановами затверджено критерії
оцінки допустимості державної допомоги таких категорій
державної допомоги:
1) для забезпечення розвитку регіонів;
2) підтримка середнього та малого підприємництва;
3) на професійну підготовку працівників;
4) на працевлаштування окремих категорій працівників та
створення нових робочих місць;
5) на відновлення платоспроможності та реструктуризацію
суб’єктів господарювання;
6) на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та
інноваційну діяльність.
Ці постанови імплементують положення таких документів ЄС як: Керівництво
2013/C 209/01 щодо регіональної державної допомоги на 2014 - 2020 роки;
Керівництво 2014/C 249/01 щодо державної допомоги для порятунку та
реструктуризації підприємств; Рамкові положення 2014/C 198/01 для державної
допомоги на наукові дослідження, розробки та інновації.
На цей час залишилися не імплементованими:
– Керівництво 2014/C 200/01 щодо державної допомоги у сфері
охорони навколишнього середовища та енергетики;
– Повідомлення Комісії 2013/C 332/01 про державну допомогу
для фільмів та інших аудіовізуальних творів;
– Повідомлення Комісії 2013/C 25/01 про державну допомогу
у зв’язку з швидким розгортанням широкосмугових мереж
інтернету;
– Повідомлення Комісії 2009/C 257/01 про державну допомогу
для суспільного мовлення;
– Повідомлення Комісії 98/C 39/02 про застосування правил
конкуренції до поштового сектору та про оцінку деяких
державних заходів, що стосуються поштових послуг;
– Повідомлення Комісії 2017/C 120/03 щодо оновлення Додатку
до повідомлення Комісії C (2004) 43;
– Настанови Спільноти щодо державної допомоги морському
транспорту;
– Повідомлення Комісії 2009/C 132/06, що надає вказівки щодо
державної допомоги компаніям з управління суднами;
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– Повідомлення Комісії 2008/C 317/08, що надає вказівки
щодо державної допомоги з метою введення нових морський
шляхів;
– Повідомлення Комісії 2008/C 184/07 про державну допомогу
залізничним підприємствам;
– Регламент (ЄС) 2016/2338 Європейського Парламенту та
Ради від 14 грудня 2016 року про внесення змін до Регламенту
(ЄС) 1370/2007 щодо відкриття ринку внутрішніх послуг
пасажирських перевезень залізничним транспортом;
– Рішення Ради від 10.12.2010 щодо державної допомоги для
забезпечення закриття неконкурентних вугільних шахт;
– Повідомлення Комісії 2014/C 99/03 - рекомендації щодо
державної допомоги аеропортам та авіакомпаніям.
Варто відмітити, що критерії оцінки допустимості державної допомоги на захист
навколишнього природного середовища, проект яких було оприлюднено АМКУ
ще у 2017 р. для громадського обговорення. За результатами обговорення, що ці
критерії подавався до КМУ на затвердження, але так і не були затверджені. Із так
званих галузевих критеріїв оцінки допустимості державної допомоги, прийняття
яких також регламентує частина друга статті 6 Закону, АМКУ розроблено,
оприлюднено та проведено громадські обговорення лише по критеріям у
вугільній галузі та у банківській галузі.
Статтею 7 Закону передбачається можливість прийняття АМКУ нормативноправового акту, який встановлюватиме звільнення від обов’язку повідомлення
про нову державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної
допомоги. Фактично ці положення Закону мають дублювати аналогічний за
своєю суттю регламент № 651 про блокові виключення. Водночас не вирішеним
на цей час залишається питання можливості здійснення оцінки тих категорій
державної допомоги, які не охоплюють/охоплюватимуться горизонтальними та
галузевими критеріями.
Для вирішення цього питання АМКУ було розроблено проект постанови КМУ «Про
затвердження Загальних критеріїв оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання та внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів
України», але він все ще не прийнятий.
В межах своїх повноважень АМКУ було затверджено порядки: подання та
оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін
до умов чинної державної допомоги; розгляду справ про державну допомогу та
відкликання рішень, визначених частиною шостою статті 10 або частиною сьомою
статті 11 цього Закону; проведення моніторингу державної допомоги, ведення
та доступу до реєстру державної допомоги та визначення форм та вимог щодо
подання інформації про чинну державну допомогу.
Стаття 14 Закону передбачає прийняття порядку повернення незаконної
державної допомоги, недопустимої для конкуренції. Вказаний Порядок було
затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 468, але він не в повній мірі
відповідає вимогам acquis ЄС. Метою повернення незаконної державної
допомоги, недопустимої для конкуренції, є відновлення рівноваги та умов
конкуренції на ринку товару. У зв’язку з цим, повернення незаконної державної
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допомоги, недопустимої для конкуренції, це повернення державної допомоги та
відсотків за користування такою допомогою, що сплачуються з моменту, коли
допомога була в розпорядженні одержувача державної допомоги.
Отже, на цей час, в повній мірі не відбулася транспозиція acquis ЄС в національне
законодавство України.
Практична імплементація цього зобов’язання має різний статус залежно від
конкретного завдання та заходів.
1) Створення незалежного у своїй діяльності органу, який матиме повноваження,
необхідні для застосування у повному обсязі статті 262 Угоди.
АМКУ є уповноваженим органом, на який покладено повноваження здійснення
моніторингу та контролю за державною допомогою.
Водночас відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» надавачами державної допомоги є органи влади, органи
місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління
та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені
розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами, які ініціюють та/
або надають державну допомогу.
Термін «органи влади» в цьому Законі вживається у розумінні Закону України
«Про захист економічної конкуренції». Тобто органами влади є міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи,
що здійснюють регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, ринку
цінних паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади.
Дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»,
а отже і повноваження АМКУ щодо здійснення моніторингу та контролю
державної допомоги на рішення Президента, Верховної Ради України та КМУ не
розповсюджується.
Водночас статтею 35 Бюджетного кодексу України визначено, що якщо
бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам
господарювання за рахунок державного бюджету у будь-якій формі, головні
розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення
Уповноваженого органу з питань державної допомоги.
На жаль, як свідчить аналіз рішень АМКУ з питань державної допомоги, це
положення Бюджетного кодексу переважно виконується органами місцевого
самоврядування та переважно ігнорується центральними органами державної
влади.
2) Приведення схем державної допомоги у відповідність до положень статей 262
та 264 Угоди про асоціацію.
Говорити про повне приведення всіх програм державної допомоги та
індивідуальних заходів державної допомоги наразі не можливо. Хоча робота
у цьому напрямі ведеться як з боку АМКУ, так і з боку надавачів державної
допомоги.
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3) Створення повного реєстру схем державної допомоги.
АМКУ створено реєстр схем державної допомоги суб’єктам господарювання,
який заповнюється після прийняття ним рішень за результатами розгляду
повідомлень та справ про державну допомогу.
Але, враховуючи наведену вище інформацію, говорити про повне узгодження ще
зарано.
4) Звітування за результатами здійснення моніторингу та контролю державної
допомоги.
На цей час АМКУ двічі з моменту вступу в дію Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» складено та оприлюднено річні звіти про
надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2017 та 2018
роки. Зазначені звіти були перекладені англійською мовою та оприлюднені на
сайті АМКУ.
5) Здійснення оцінки будь-якої державної допомоги, наданої Україною, з
урахуванням того, що Україна має розглядатися як територія, ідентична до тих
територій ЄС, які описані у статті 107 (3) (a) ДФЄС протягом перших п’яти років
після набрання чинності Угоди про асоціацію.
Зазначене завдання було виконано на рівні положень критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги, які вже були затверджені КМУ.
Однак, варто наголосити, що 5 років - перехідний період для полегшення
переходу України до нових правил надання державної допомоги - вже
закінчилися. Наступним кроком, що має зробити Україна, є створення карти
регіонального розподілу державної допомоги, на підставі якої визначається
рівень інтенсивності надаваної державної допомоги в залежності від території
її надання.
6) Складення регіональної карти державної допомоги згідно з відповідними
керівними принципами ЄС.
Для ЄС карти регіонального розподілу державної допомоги є важливим
інструментом географічного розмежування території ЄС на основі соціальноекономічних показників, які визначають рівень добробуту тих чи інших регіонів.
Це дає змогу встановити різні максимально дозволені обсяги державної
допомоги окремо для забезпечених і для відсталих регіонів на підставі винятків,
передбачених статтею 107 ДФЄС. У цій системі основним показником, який
вказує на низький рівень добробуту невеликої країни або регіону більшої країни,
є ВВП на душу населення на рівні нижче 75 % від середньоєвропейського. За
інформацією, розміщеною у Річному звіті АМКУ за 2019 рік, АМКУ затвердив
Методику формування карти регіонального розподілу державної допомоги
розпорядженням від 24.10.2019 № 20-рп.
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РОЗДІЛ V.

ЕКОНОМІЧНЕ
ТА ГА ЛУЗЕВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
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ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА
Експерти: Геннадій Рябцев / Дмитро Науменко / Ольга Кошарна
Прогрес виконання для сектору:
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Енергетичний сектор є комплексним сектором економіки і поєднує в собі
наступні ключові сегменти:
(а) первинних джерел енергії (викопні види палива – як-то природний газ, нафта,
вугілля – ядерне паливо, та відновлювані види енергії, – як-то енергія сонця,
вітру та біологічні види палива);
(б) генерації електроенергії (атомна, теплова (спалювання вугілля та газу),
гідроенергетика, відновлювана енергетика); та
(в) передавання енергії до кінцевих споживачів та її продаж (магістральні
електро- та газові передавальні та локальні розподільні мережі, трейдери та
енергопостачальні компанії);
(г) кінцеве споживання енергії (у формі електроенергії, тепла, природного газу
і т.д.)
Реформа енергетичного сектору є однією з ключових євроінтеграційних
реформ, яка має сприяти повноцінній інтеграції енергетичних ринків України
та ЄС та зміцненню енергетичної безпеки обох держав. Механізмом Угоди
про асоціацію з ЄС передбачено, що ринкова інтеграція повинна відбуватися,
насамперед, шляхом поступового зближення національного енергетичного
законодавства до відповідного законодавства Європейського Союзу (ст. 474
Угоди). Деталізований перелік секторального acquis ЄС з визначеним графіком
наближення міститься у нещодавно оновленому Додатку XXVII до Угоди.
Примітно, що до оновленого Додатку XXVII, також були включені і положення
acquis ЄС, які Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, членом якого Україна є з 1 лютого
2011 року. Таким чином, зараз додаток містить повний набір зобов’язань України
перед ЄС у сфері енергетики у розрізі наступних підсекторів:
1. Електроенергія;
2. Газ;
3. Відновлювані джерела енергії;
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4. Нафта;
5. Енергетична інфраструктура;
6. Енергоефективність;
7. Пошуки та розвідування вуглеводнів;
8. Ядерна енергетика.
Окремим крос-секторальними зобов’язаннями в енергетичному секторі, які не
входять до складу жодного з підсекторів є наступні:
(1) Реформа регуляторної агенції на енергетичних ринках
– Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) –
забезпечення незалежності якої від втручання з боку інших
гілок влади та груп впливу на енергоринках і професійна
діяльність є критично важливою передумовою для практичної
імплементації норм секторального енергетичного acquis ЄС
в Україні та регулювання діяльності природних монополій на
ринку енергетики;
(2) Зобов’язання з реструктуризації вугільного сектору, яке
не згадане у Додатку XXVII, однак міститься у статті 339 Угоди
про асоціацію, та
(3) Зобов’язання з встановлення правил щодо правил
доброчесності та прозорості на гуртовому сегменті ринків
електроенергії та газу (Директива REMIT).
Особливістю цього сектору є його тісний взаємозв’язок з кліматичними
зобов’язаннями України, визначеними в Угоді про асоціацію та Паризькою
кліматичною угодою, оскільки теплова енергетика є одним з найбільших
забруднювачів повітря парниковими газами, а відновлювана енергія та заходи
з досягнення енергоефективності – є одними з головних інструментів для
досягнення вуглецево-нейтральної економіки у довгостроковій перспективі.
В ЄС цей взаємозв’язок знайшов відображення у запроваджені інтегрованої
системи планування досягнення цілей у сфері боротьби зі змінами клімату,
а саме підготовку 10-річних інтегрованих національних планів з енергетики і
клімату (integrated national energy and climate plan - NECP)1, які передбачають
розробку комплексного бачення декарбонізації національних економік ЄС,
в якому ключова роль відводиться енергоефективності та відновлюваним
джерелам енергії2.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Електроенергія є одним з ключових секторів економіки України, забезпечуючи
доступ промисловості та побутових споживачів до енергопостачання. Ключовою
1) Визначені Регламентом (ЄС) 2018/1999 від 11 грудня 2018 року.
2) Станом на початок 2020 року в Україні також розпочалася розробка проекту власного Національного плану з енергетики та
клімату України.
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проблемою цього ринку є морально та фізично застаріла інфраструктура,
яка потребує значних інвестицій, а останнім часом до неї додався дефіцит
антрацитових марок вугілля внаслідок втрати більшої частини шахт на
окупованих територіях Донбасу та брак балансуючих та електропередавальних
потужностей, які стримують розвиток альтернативних видів генерації (з
відновлюваних джерел енергії).
З точки зору кінцевої мети зобов’язання у підсекторі «Електроенергія»
передбачають досягнення наступних ключових цілей:
1) Перехід до нової моделі організації ринку електроенергії
(від моделі «пул» до конкурентної моделі ринку) і
забезпечення її належного впровадження;
2) Ринкова та технічна інтеграція об’єднаної енергосистеми
України до енергетичної системи континентальної Європи
ENTSO-E
3) Забезпечення належного рівня прозорості операцій та
надійності постачання електроенергії.
Однією з ключових передумов формування та посилення конкуренції на оптовому
та роздрібному ринках електроенергії є відокремлення монопольних видів
діяльності (передача, розподіл) від конкурентних видів діяльності (виробництво,
постачання та трейдерської діяльності). В новій моделі ринку провідну роль
будуть відігравати два ключові оператори:
- Оператор системи передачі3 (ДП «НЕК «Укренерго»);
- Оператор ринку4 (ДП «Енергоринок»).
Вигодами від запровадження європейських правил організації ринку
електроенергії є усунення викривлень ринкового механізму, ліквідація штучних
монополій виробників та постачальників електроенергії, забезпечення вільних
перетоків електроенергії між Україною та державами-членами ЄС5 і, в результаті,
досягнення справедливих цін на електротермію для кінцевих споживачів, а
також залучення необхідних інвестицій у сектор як наслідок кращої прозорості
та передбачуваності «правил гри» для інвесторів у довгостроковій перспективі,
що дозволить забезпечити кращу надійність та якість енергопостачання.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 136 / Забезпечення впровадження нової моделі
функціонування ринку електроенергії
• Директива 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року
• Регламент (ЄС) 714/2009 від 13 липня 2009 року

3) Юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток
системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи
передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії.
4) Юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та організацію
купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках.
5) Наразі Україна приєднана до системи ENTSO-E лише однією вставкою постійного струму через Бурштинский енергоострів на
Заході України
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Зобов’язання передбачає проведення реформи ринку електроенергії, зокрема
прийняття відповідного рамкового та підзаконного законодавства з метою
створення регуляторного поля нової моделі ринку електроенергії, а також ряд
кроків з їх практичного впровадження, а саме:
• Створення і забезпечення надійної і прозорої роботи інфраструктури
нового ринку, зокрема найважливіших її елементів:
1. Ринку двосторонніх договорів;
2. Ринку «добу наперед»;
3. Внутрішньодобового ринку;
4. Балансуючого ринку.
• Відокремлення монопольних видів діяльності (передача, розподіл)
від конкурентних видів діяльності (виробництво, постачання та
трейдерської діяльності);
• Забезпечення прозорої
електроенергії.

цінової

і
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Наближення законодавства є «досконалим». В квітні 2017 року було затверджено
рамковий закон України «Про ринок електричної енергії», який започаткував
процес переходу до нової моделі ринку електроенергії в Україні. У 2018 році
регулятором на ринку енергетики - Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) –
було затверджено основне вторинне законодавство, а саме:
— Кодекс системи передачі6
— Кодекс комерційного обліку електричної енергії7
— Правила ринку (загальні та Правила ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку)8
— Кодекс систем розподілу9
— Правила роздрібного ринку електричної енергії10
Практичне впровадження є переважно «просунутим», при цьому маючи критичну
невідповідність до норм ЄС в частині викривленого механізму формування цін
на електроенергію11 та незавершений процес розділення енергопостачальних
компаній. Незважаючи на створення повноцінної функціонуючої інфраструктури
нового ринку електроенергії, яка була введена в дію з липня 2019 року, держава
продовжує підтримувати механізм викривлення цін для побутових споживачів, що
дозволяє утримувати на штучно заниженому рівні з політичних мотивів. Замість

6) Постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі« № 1070
7) Постанова НКРЕКП від 20.03.2020 №716
8) Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (Правила ринку) та Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №308 (Правила ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку)
9) Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310
10) Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312
11) Який, після введення в дію нового ринку, полягає у примусовому встановленні відпускних цін на електроенергію для
державних енергокомпаній на заниженому рівні і подальший перепродаж фіксованих обсягів електроенергії населенню.
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бувшої моделі «пул», де на оптовому ринку існував єдиний централізований
покупець електроенергії ДП «Енергоринок», формально було запущено головні
елементи нового ринку, однак разом з тим держава створила нову структуру на
ринку – ДП «Гарантований покупець» - для викупу більшої частини електроенергії
на ринку і її подальшого продажу для потреб населення, на основі механізму
спеціальних обов’язків12, а також для здійснення виплат виробникам ВДЕ за
«зеленим тарифом». В результаті на ринку було створено нового монополіста,
який став у примусовому порядку купувати більшість обсягів електроенергії
на ринку за регульованими цінами та фактично формувати ціни на критично
важливому для конкуренції ринку «на добу наперед». У 2019 році «Гарантований
покупець» викуповував 95% виробітку атомної енергетики та 35% виробітку
гідроенергетики за фіксованим тарифом13 і перепродував на ринку «на добу
наперед», щоб забезпечувати занижені тарифи для населення і виплачувати
високі «зелені» тарифи.
Створення оператора системи передачі також не завершено. З цією метою у
лютому 2019 року розпочався процес корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго»
(перетворення цього державного підприємства на акціонерне товариство),
після того як в результаті конфлікту всередині КМУ «Укренерго» перейшло зі
сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства
фінансів. Корпоратизація та впровадження в «Укренерго» сучасних
стандартів корпоративного управління є важливим проміжним кроком для
сертифікації нового оператора відповідно до стандартів загальноєвропейської
енергосистеми ENTSO-E для приєднання до неї в майбутньому14. Станом на
початок 2020 року для початку процесу сертифікації цей процес було розпочато
з проведення переоцінки активів компанії.
Розмежування функцій постачання (конкурентного виду діяльності) та
розподілу електричної енергії (монопольного виду діяльності) в сегменті
енергопостачальних компаній (т. зв. «обленерго» або оператори системи
розподілу) відбулося лише юридично, «на папері», функціональне розділення
досі не здійснено15.

Зобов’язання 137 / Синхронізація і приєднання об’єднаної
енергосистеми України до енергетичної системи континентальної
Європи ENTSO-E
• Статті 270-271 Угоди про асоціацію
• Регламент (ЄС) 714/2009 від 13 липня 2009 року
Наближення законодавства є «просунутим». З метою регуляторної синхронізації
з ENTSO-E НКРЕКП прийняла постанову від 28.03.17 р. № 426 «Про затвердження
Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж»16. Цей Порядок визначає
процедуру організації та проведення електронних аукціонів щодо доступу

12) Або PSO (Public Service Obligation).
13) Відповідно, на державні компанії НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» були покладені т. зв. «спеціальні обов’язки»
продавати законодавчо визначений відсоток виробленої електроенергії за фіксованими цінами виключно «Гарантованому
покупцю». У 2020 році спецобов’язки «Енергоатому» знизять до 90%, але очікується, що «Гарантований покупець» залишиться
державним монополістом з часткою ринку в 55%.
14) З цією метою НКРЕКП затвердила Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії
(Постановою від 10.08.2017 № 1016).
15) Хоч відповідно до закону про ринок електроенергії таке розділення мало б статися до 11 червня 2020 року.
16) https://ukurier.gov.ua/media/documents/2017/05/10/2017_05_11_nkre426.pdf
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до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для
здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією з
урахуванням особливостей роботи ОЕС України та окремих її складових частин.
У січні 2019 року урядом було затверджено план заходів щодо синхронізації
ОЕС України з ENTSO-Е17, який за умови його виконання повинен забезпечити
адекватну синхронну роботу ОЕС України з європейською енергосистемою.
3 квітня 2020 року НКРЕКП затвердила постанову щодо схвалення Плану
розвитку системи передачі на 2020 - 2029 роки.
Практичне впровадження є «раннім». Незважаючи на просунуте регуляторне
наближення, сьогодні Об’єднана енергетична система (ОЕС) України приєднана
до енергосистеми ENTSO-E лише ізольованим «Островом Бурштинської
ТЕС». Повна інтеграція ОЕС України до ENTSO-E вимагатиме реалізації ряду
проектів з відновлення та реконструкції міждержавних ліній електропередачі,
частина з яких почала впроваджуватися оператором системи передачі ДП
«НЕК «Укренерго», але ще далека від завершення. Одним з таких проектів,
до прикладу, є відокремлення енергоблоку №2 Хмельницької АЕС для
передачі (експорту) електричної енергії до країн Європейського Союзу, для
чого необхідно забезпечити відновлення роботи міждержавної ЛЕП 750 кВ
Хмельницька АЕС – Жешув. Паралельно «НЕК «Укренерго» налагодило співпрацю
з бельгійсько-німецьким оператором системи передачі Elia Grid International,
який буде консультувати українського оператора щодо адаптації діючих правил,
кодексів та інструкцій ОЕС України до відповідних документів та регламентів
ENTSO-E, перебудови (реінжинірингу) диспетчерської функції та проведе низку
прикладних досліджень, які важливі для коректної роботи обох енергосистем у
синхронному режимі у майбутньому18.
Механізм розподілу розподілення пропускної спроможності міждержавних
електромереж у вигляді аукціонів юридично було запущено на платформі ДП
«НЕК «Укренерго», але не є належним чином скоординований з ЄС. Зокрема,
механізм має ряд недоліків, які не дозволяють брати участь в аукціонах
зарубіжним учасникам.

Зобов’язання 138 / Забезпечення безпеки постачання електричної
енергії
• Директива 2005/89/ЄС від 18 січня 2006 року
Зобов’язання передбачає розроблення та затвердження вимог до мінімального
резерву виробничих потужностей, які диспетчеризуються операторами
передачі електроенергії, розроблення та затвердження правил безпеки
постачання електричної енергії, а також регулярне звітування з моніторингу
безпеки постачання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Наближення законодавства є «досконалим». 14 березня 2018 року Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 було затверджено рамковий підзаконний акт, який
регулює в цілому діяльність з передачі електроенергії, а саме Кодекс системи
передачі19.
17) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-sinhronizaciyi-obyednanoyi-energetichnoyi-sistemiukrayini-z-obyednannyam-energetichnih-sistem-derzhav-chleniv-yevropejskogo-soyuzu
18) https://ua.energy/osnovni-podiyi/ukrenergo-spilno-z-elia-grid-international-vprovadzhuvatymut-yevropejski-pryntsypydyspetcheryzatsiyi/
19) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text
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Кодекс, з поміж іншого, містить ряд вимог щодо створення резерву потужностей,
у т.ч. на випадок настання системних аварій.
Пізніше, 27 серпня 2018 року, Міністерство енергетики затвердило детальні
Правила про безпеку постачання електричної енергії20, які чітко визначили
напрями, за якими повинно здійснюватися забезпечення безпеки постачання,
та конкретні:
1. мінімальні критерії безпеки постачання електричної енергії;
2. вимоги щодо організації та проведення
постачання електричної енергії;

моніторингу

безпеки

3. критерії/види порушень безпеки постачання електричної енергії;
4. заходи із забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
5. заходи, що вживатимуть у разі виникнення ризику порушення безпеки
постачання електричної енергії (далі - превентивні заходи);
6. заходи, що вживатимуть у разі порушень безпеки постачання
електричної енергії;
7. процедуру ініціювання та інформування про вжиття необхідних
заходів;
8. порядок застосування необхідних заходів та строк їх дії;
9. обов’язки суб’єктів владних повноважень та учасників ринку
електричної енергії (далі - учасники ринку) щодо забезпечення
безпеки постачання електричної енергії.
Практичне впровадження є «раннім». Кожні два роки Україна має подавати
до Секретаріату Енергетичного Співтовариства Звіт України про з безпеки
постачання. Останній звіт було подано влітку 2017 року, черговий звіт (2019 року)
станом на березень 2020 року знаходився на стадії розробки21.
У квітні 2019 року було дано старт окремому пілотному проекту «Енергетичний
міст «Україна – Європейський Союз», юридично - у формі державно-приватного
партнерства, технічно – у вигляді побудови вставки постійного струму до
ENTSO-E і забезпечення експорту електричної енергії з енергоблоку №2
Хмельницької АЕС до країн Європейського Союзу та створення на цій основі
механізму фінансового забезпечення розвитку генеруючих потужностей
атомної енергетики22. Однак цей проект отримав ряд негативних відгуків від НЕК
«Укренерго» та комітету ПЕК Верховної Ради, оскільки проект має ряд технічних
та економічних обмежень і в цілому суперечить політиці України щодо повної
синхронізації ОЕС України з ENTSO-E23.

20) Наказ Міненерговугілля від 27.08.2018 № 448.
21) https://www.nerc.gov.ua/?news=10017
22) http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245335441
23) https://expro.com.ua/novini/proekt-energomstukrana-s-ne-vdpovda-nteresam-ukrani-v-chastin-sinhronzac-z-entso-e-ukrenergo
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Зобов’язання 139 / Впровадження механізму компенсації операторам
систем транскордонних передач електроенергії та спільного
нормативного підходу до плати за передачу електроенергії
• Регламент Комісії (ЄС) 838/2010 від 23 вересня 2010 року
Зобов’язання передбачає приєднання до європейського спільного механізму
компенсації витрат, що виникають при транскордонній передачі електроенергії
(або т. зв. ITC механізму (Inter-Transmission System Operator Compensation),
відповідно до вимог Регламенту ЄС 838/2010 «Про встановлення настанов, що
стосуються механізму компенсації операторів систем передачі електроенергії
та загального нормативного підходу до плати за передачу електроенергії».
ITC механізм має ціллю подолання недостатності транскордонної пропускної
спроможності систем передачі та несумісності
застосовуваних методів
режимного управління перевантаженнями на них, для чого необхідне
створення нової інфраструктури. Для компенсації витрат, які несуть та будуть
нести оператори систем передачі, що забезпечують міжмережеву трансмісію
електроенергії створено річний Фонд ITC, кошти якого розподіляються між
відповідальними за національну систему транспортування операторів
систем передачі пропорційно обсягу транзиту потужності та навантаження у
співвідношенні 75 до 25%. Системні оператори, які є учасниками Компенсаційного
механізму (Сторони ITC), мають можливість отримувати відшкодування витрат
відповідно до обсягу транзиту електроенергії, який вони забезпечують. Сторони
ITC також вносять певні платежі до Фонду ITC, які розраховуються на основі
різниці обсягів потоку чистого імпорту і експорту електроенергії. Країни, що не
беруть участі у Компенсаційному механізмі, сплачують збір за користування
транскордонними лініями електропередач державам, мережами яких вони
користуються24.
Наближення законодавства є «раннім». Перша спроба врегулювати питання
приєднання України до механізму ІТС була зроблена лише у квітні 2020 року з
реєстрацією серії законопроектів (реєстраційні номери 3364, 3364-1, 3364-2,
3364-3), які знаходяться на розгляді у Верховній Раді.
Практичне впровадження не розпочиналося.

Зобов’язання 140 / Створення системи централізованого збирання
та публікації даних, які що стосуються генерації, транспортування
та споживання електроенергії
• Стаття 278 Угоди про асоціацію
• Регламент Комісії (ЄС) 543/2013 від 14 червня 2013 року
Зобов‘язання передбачає створення в Україні централізованої платформи
збирання та публікації даних, які що стосуються генерації, транспортування та
споживання електроенергії, відповідно до методології та системи показників,
визначених у Регламенті Комісії (ЄС) 543/2013, а також регулярне оприлюднення
зібраної інформації на європейській платформі ENTSO-E Transparency Platform25.

24) https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/12/Transkordonni-peredachi-elektroenergiyi.pdf
25) https://transparency.entsoe.eu/
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Наближення законодавства є «досконалим». 19 червня 2018 року НКРЕКП
затвердило Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку
електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E26, яким
було визначено обов’язкові для учасників ринку електроенергії набори даних,
доступ до яких необхідний для ефективного функціонування ринку електричної
енергії, процедуру організації збору, оприлюднення та передачі таких даних на
платформу прозорості ENTSO-E.
У червні 2019 року НЕК «Укренерго» підписало угоду з платформою прозорості
ENTSO-E (Transparency Platform) щодо регулярної передачі набору даних
українського оператора системи передачі щодо навантаження, пропускної
спроможності та балансування ОЕС України27.
Практичне впровадження є «раннім». На сьогодні в ENTSO-E Transparency
Platform можна довідатись лише про добові об’єми експорту-імпорту між
Україною та сусідніми країнами ЄС.

Група зобов’язань 141 / Прийняття і запровадження мережевого
кодексу, що містить вимоги до приєднання електроустановок до
електропередавальних мереж, генеруючих одиниць до мережі,
систем постійного струму високої напруги і приєднаних на
постійному струмі модулів енергоцентру
• Регламент Комісії (ЄС) 2016/1388 від 17 серпня 2016 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2016/631 від 14 квітня 2016 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2016/1447 від 26 серпня 2016 року
Дана група зобов’язань передбачає затвердження мережевого кодексу або
мережевих кодексів, які регулюють підключення різних типів електрогенеруючих
установок до електропередавальних мереж.
Наближення законодавства є «досконалим». Постановою НКРЕКП від 14.03.2018
№ 310 було затверджено Кодекс систем розподілу28, яким було, в тому числі,
визначено і питання забезпечення доступу та приєднання електроустановок.
Практичне впровадження в частині відповідності діючих процедур з
підключення електроустановок, визначених Кодексом систем розподілу
вимогам вищезгаданих регламентів не оцінювалось. В цілому, вимоги Кодексу
систем розподілу щодо приєднання електроустановок виконуються, НКРЕП
розробило калькулятори визначення вартості стандартного приєднання29 та
нестандартного приєднання30, визначаються ставки плати за стандартне та
нестандартне приєднання на щорічній основі31.

26) Постанова НКРЕКП від 19.06.2018 № 459.
27) https://en.interfax.com.ua/news/economic/596314.html
28) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n6
29) https://www.nerc.gov.ua/?calc
30) http://www.nerc.gov.ua/calculator_nc/page.html
31) Ставки на 2020 рік: для стандартного приєднання (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2019/p2460-d1-5-2019.pdf)
та нестандартного приєднання (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2019/p2460-d1-5-2019.pdf)
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ПОШУКИ ТА РОЗВІДУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Пошук, розвідування й видобуток вуглеводнів»
стосуються сприяння пошуку, розвідуванню й видобутку вуглеводневих ресурсів
у державах, що їх імплементують, на умовах, які сприяють розвитку конкуренції в
цій галузі, та в найбільш ефективний спосіб.
Вони передбачають запровадження єдиних правил отримання й використання
дозволів на пошук, розвідування й видобуток вуглеводнів; змін у провадженні
державного геологічного контролю; удосконалення інституційної структури, що
відповідає новому порядку надання надр у користування.
Реалізація цих зобов’язань дозволить інтегрувати вуглеводневі ринки України
та ЄС, забезпечити рівні й недискримінаційні умови здійснення діяльності з
розвідки, дослідження, видобутку вуглеводнів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 142 / Забезпечення належних умов надання й
використання дозволів на пошук, розвідування й видобуток
вуглеводнів
• Директива 94/22/ЄС
Зобов’язання передбачає досягнення наступних цілей:
— створення прозорої та недискримінаційної процедури
надання дозволів на розвідування, розробку і виробництво
вуглеводнів;
— розроблення нової редакції Кодексу України про надра та
про внесення змін до деяких законів України;
— установлення нового порядку надання надр у
користування (деталізована процедура укладення договорів
про використання надр, умови їх укладення, розірвання,
створення умов для забезпечення реалізації державою та
надрокористувачами своїх прав);
— удосконалення державного геологічного контролю під
час провадження діяльності у сфері надрокористування
(підстави, види та органи, що мають здійснювати державний
контроль під час контрольно-наглядових заходів за
додержанням законодавства у сфері надрокористування
за умови його провадження на підставі договорів про
використання надр);
— удосконалення інституційної структури, що відповідає
новому порядку надання надр у користування з урахуванням
вимог Директиви 94/22/ЄС;
— створення та впровадження механізму формування
та надсилання до Європейської Комісії щорічного звіту,
який містить інформацію про географічні ділянки, відкриті
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для пошуку, розвідування та видобутку, надані дозволи,
перелік організацій, що отримали дозвіл, та їх склад, а також
оцінювані запаси вуглеводневих ресурсів на території
України.
Наближення законодавства є переважно «просунутим». Законодавчо скасовано
необхідність отримання 14 дозволів і реалізації шести обов’язкових процедур ;
прискорено погодження виконання робіт з освоєння та експлуатації нафтогазових
родовищ; скасовано необхідність отримання акта про надання гірничого відводу
для нафтогазовидобувної галузі. Для досконалої транспозиції необхідним
є обмеження дозвільної системи нафтогазовидобувної галузі державною
екологічною експертизою, державною експертизою запасів корисних копалин,
укладенням договору на проведення розвідувальних робіт, отриманням
погоджень на зміну цільового призначення та отримання земельної ділянки в
користування, дозволом на приєднання до мережі, а також повідомленнями
про затвердження проектів на буріння свердловин і спорудження супровідних
об’єктів, дослідно-промислової й промислової розробки. Затверджено критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначено
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою геології та надр. Затверджено нові Правила розробки
нафтових і газових родовищ і новий Порядок надання спеціальних дозволів на
користування надрами. У цьому сенсі, для досконалої транспозиції не вистачає
реорганізації Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про
розподіл продукції з метою підвищення прозорості та об’єктивності її рішень.
Спеціальні нормативні передумови для створення механізму формування
й надсилання до Європейської Комісії щорічного звіту не створено, проте
Держгеонадр на постійній основі оприлюднює інформацію про географічні
ділянки, відкриті для пошуку, розвідування та видобутку, надані дозволи,
перелік організацій, що отримали дозвіл, та їх склад, а також оцінювані запаси
вуглеводневих ресурсів на території України. Хоча проект нової редакції Кодексу
України про надра перебуває на стадії доопрацювання, у чинний Кодекс внесено
низку змін, що враховують вимоги Директиви 94/22/ЄС.
Практична імплементація є «ранньою» і має ряд проблем. Створене нормативне
підґрунтя дозволяє імплементувати окремі вимоги Директиви 94/22/ЄС, зокрема
в частині забезпечення рівних і недискримінаційних умов для отримання
дозволів на користування надрами. Успішно реалізується експериментальний
проект із проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами шляхом електронних торгів. Розроблені відкриті електронні сервіси,
за допомогою яких можна отримати інформацію про видобуток вуглеводнів на
певній території. Утім, у більшості випадків, інституційне, фінансове, кадрове та
інше ресурсне забезпечення є недостатнім для належної реалізації ухвалених
нормативно-правових актів.

ГАЗ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання, взяті Україною при приєднанні до Договору Енергетичного
Співтовариства та викладені в оновленому Додаток XVII Угоди про асоціацію
передбачає імплементацію в Україні цілого пакету профільних acquis ЄС, які
регулюють питання організації внутрішнього ринку природного газу в Євросоюзі.
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Ключовим нормативно-правовим актом, який визначає модель організації ринку
газу у Співтоваристві є т. зв. «Газова директива» (Директива Європейського
Парламенту і Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних правил
для внутрішнього ринку природного газу), яка доповнюється цілим пакетом
імплементаційних директив та регламентів, які визначають різні технічні аспекти
організації та регулювання ринку газу в ЄС.
Ключовими цілями імплементації «газових» директив ЄС є наступні:
• Розділення монопольних структур на ринку газу (або т. зв.
«анбандлінг»), або відділення діяльності з транспортування газу від
інших видів діяльності (видобування, постачання та ін.);
• Забезпечення конкурентного та прозорого доступу третіх сторін до
газотранспортних мереж;
• Організація гуртового сегменту ринку газу на основі вимог ЄС;
• Організація роздрібного сегменту ринку газу на основі вимог ЄС;
• Досягнення інтероперабельності (сумісності) газотранспортної
системи України з аналогічними системами в ЄС, забезпечення
прозорості операцій та обміну даними.
Кінцевою метою імплементації вищезгаданих цілей є повна інтеграція газового
сектору України до внутрішнього ринку газу ЄС та забезпечення взаємного
доступу до газових ринків держав-членів ЄС та України для компаній, які на них
працюють.
Газовий сектор України став одним з небагатьох прикладів того, коли
євроінтеграційні
зобов’язання,
передбачені
Угодою
про
асоціацію
зіграли ключову роль в ініціації та успішному проведенні комплексної
загальнонаціональної реформи. Впродовж 2014 – 2019 років було здійснене
масштабне регуляторне наближення до вимог acquis ЄС, розпочата і майже
завершена його практична імплементація, і газовий ринок України досяг досить
високого рівня інтеграції з європейським, особливо коли йдеться про торгівлю
та транскордонне транспортування та зберігання газу.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Група зобов’язань 143 / Розроблення та впровадження підзаконного
регулювання для виконання вимог Закону України «Про ринок
природного газу» (крім питань безпеки постачання природного
газу)
• Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року
• Регламент (ЄС) 715/2009 від 13 липня 2009 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017 року
Зобов’язання передбачає завершення (розробка, прийняття і практичне
впровадження) досить великого масиву підзаконних нормативно-правових актів,
які направлені на впровадження в Україні вимог до побудови та регулювання в
Україні національного ринку газу, які були визначені в Законі України», що який
вступив в силу 1 жовтня 2015 року.
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Наближення законодавства є «просунутим». Більшість вищезгаданих підзаконних
актів було розроблено і прийнято з боку регулятора на енергетичних ринках
– НКРЕКП, – а також з боку НАК «Нафтогаз України». Комісія, зокрема, зробила
досить великий обсяг нормативної роботи на підзаконному рівні, яка стосувалась
наступних блоків регулювання:
— Прийняття Кодексу газотранспортної системи України32 та
серії поправок до нього;
— Прийняття Кодексу газорозподільних систем України33 та
серії поправок до нього;
— Створення регуляторних вимог до договірної бази
транспортування газу, включаючи методології визначення
тарифів на транспортування, зберігання та розподіл
природного газу, замовлення потужності замовниками послуг
транспортування на точках входу/виходу, встановлення
ліцензійних вимог здійснення розподілу природного газу та
інших;
— Створення регулювання для переходу на добове
балансування ГТС України (зміни до Кодексу ГТС,
затверджені постановою НКРЕКП від 12.04.2019 № 558),
зокрема визначення таких важливих для цього механізмів як
«алокаційний алгоритм», створення «балансуючих груп» та
розрахунку плати за небаланси, встановлення маржинальної
ціни та багато інших.
Водночас, ряд регуляторних питань досі залишаються невирішеними,
зокрема потребують прийняття чи оновлення відповідного законодавства,
такі як регулювання діяльності операторів ГРМ, правила транскордонного
співробітництва та інші.
Практичне впровадження є «просунутим». Впровадження вимог рамкового
закону «Про ринок природного газу» та підзаконного регулювання дало
змогу відкрити для конкуренції гуртовий сегмент ринку природного газу та
забезпечити вільний імпорт та постачання газу промисловим споживачам, у тому
числі через механізм біржових торгів34. При цьому правила роботи ГТС України
були поступово наближені до вимог відповідних європейських мережевих
кодексів, що дозволило ТОВ «Укртрансгазу» (а пізніше і новому оператору
ГТС – ТОВ «Оператор ГТС України») перейти на європейські правила взаємодії
при транскордонному транспортуванні та зберіганні газу, а також підписати
новий контракт на транспортування газу з Росією на основі європейського
регулювання.
Водночас, конкурентний механізм на роздрібному сегменті ринку природного
газу досі залишається викривленим через політичне втручання держави, яка
намагається стримувати ціни на природний газ на штучно заниженому рівні.

32) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text
33) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text
34) Частка якого, однак, досі залишається незначною.
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Зобов’язання 144 / Реструктуризація ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
відповідно до законодавства ЄС щодо розмежування транспортних
систем та операторів транспортних систем
• Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року
• Регламент (ЄС) 715/2009 від 13 липня 2009 року
Дане зобов’язання випливає з положень Розділу ІІІ Директиви 2009/73/ЄС і
передбачає примусове розділення (або «unbundling») вертикально-інтегрованих
компаній на ринку газу, а саме відокремлення від інших видів їх діяльності (зокрема,
виробництво газу та його постачання) бізнесу з транспортування та розподілу
природного газу з метою забезпечення вільного та недискримінаційного доступу
всіх учасників газового ринку до відповідної газопередавальної інфраструктури.
Забезпечення незалежності відділених компаній-газотранспортних операторів
повинне бути здійснене з точки зору права власності, виконуваних функцій, а
також з управлінської точки зору (прийняття рішень та бухгалтерського обліку).
У випадку України виконання цього зобов’язання означає відокремлення зі
структури найбільшої вертикально-інтегрованої компанії на газовому ринку
– НАК «Нафтогаз України» - діяльності з транспортування природного газу
магістральними газопроводами35 і створення окремої компанії-оператора
системи передачі (TSO), яка буде управляти ГТС України.
Наближення законодавства є «досконалим». Перша спроба такого розділення
була ініційована ще у 2016 році після затвердження плану реструктуризації
НАК «Нафтогаз»36, однак внаслідок політичного конфлікту щодо вибору моделі
розділення37 та здійснення контролю над новим оператором цей процес було
заблоковано впродовж наступних трьох років.
Після серії безрезультатних спроб перезапустити цей процес, НАК «Нафтогаз»
де-факто розпочав процес анбандлінгу у односторонньому порядку: з 1
липня 2019 року дочірня компанія Нафтогазу, яка управляла ГТС України (ТОВ
«Укртрансгаз») передала новоствореній філії у складі НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» - повноваження здійснювати
управління і технічну експлуатацію ГТС, заключені контракти з клієнтами, а
також співробітників та процеси.
Однак, прихід до влади нових політичних сил восени 2019 року та гостра
необхідність підписати новий контракт на транзит російського природного газу
з 2020 року за правилами Директиви 2009/73/ЄС призвели до появи узгодженого
рішення уряду щодо анбандлінгу НАК «Нафтогаз» по моделі ISO (незалежного
системного оператора)38, яке було підтримане ЄС.
З юридичної точки зору це рішення визначило, що управління ГТС буде
здійснюватися окремою компанією – ТОВ «Оператор газотранспортної системи

35) Також їх називають газопроводами високого тиску, або трубопроводами, призначеними для транспортування природного
газу на великі відстані - з місця видобутку до країни (регіону) споживання. На кінцевому пункті магістрального газопроводу
і кінцевих пунктах відгалужень від магістрального газопроводу газ надходить у газорозподільні станції. Магістральний
трубопровід споруджується із сталевих труб (звичайно діаметром 1020-1420 мм), розрахованих на робочий тиск 7,5 Мпа.
36) Постанова КМУ від 1 липня 2016 року №496.
37) Директивою 2009/73/ЄС передбачено 3 можливі варіанти такого розділення, від повного відділення прав власності
(ownership unbundling - OU) до двох опцій, за якими новий оператор може залишитись у власності вертикально-інтегрованої
компанії, проте із суттєвими обмеженнями по впливу материнської компанії на його діяльність (варіанти Independent system
operator - ISO та Independent Transmission Operator - ITO).
38) Затвердження постановою КМУ від 18 вересня 2019 №840.
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України», – яка на 100% буде належати акціонерному товариству «Магістральні
газопроводи України», підпорядковане Міністерству фінансів39.
Практичне впровадження є «просунутим». Починаючи з 1 січня 2020 року
всі стадії процесу анбандлінгу з юридичної точки зору були завершені. ТОВ
«Оператор ГТС України» (ОГТСУ) стало новим оператором ГТС України і
пройшло як внутрішню сертифікацію (з боку НКРЕКП), так і сертифікацію з боку
Енергетичного Співтовариства, отримавши всі технічні та операційні інструменти
для управління ГТС України. Акціонером ОГТСУ, як і планувалося, стало
акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України», що знаходиться у
100% володінні Міністерства фінансів України.
Створення нового оператора ГТС дозволило остаточно перейти на європейські
правила роботи ГТС як всередині країни, так і з суміжними операторами ГТС на
усіх транскордонних точках з’єднання на західному кордоні України, і повноцінно
запустити механізм віртуального реверсу газу з ЄС та перші у в історії України
аукціони з розподілу вільної гарантованої річної потужності на 2020-2021 газовий
рік згідно з загальним європейським календарем аукціонів ENTSO-G40. Однак ряд
невирішених регуляторних проблем на внутрішньому ринку газу, які впливають
на стабільну роботу нового оператора ГТС (зокрема, питання несанкціонованого
відбору газу з ГТС з боку газопостачальних компаній, що створює відчутні
фінансові втрати для ОГТСУ та неповна імплементація на газовому ринку України
вимог мережевих кодексів ЄС) поки що не дозволяють вважати імплементацію
цього зобов’язання досконалим41.

Зобов’язання 145 / Забезпечення безпеки постачання природного
газу
• Директива Ради 2004/67/ЄС від 26 квітня 2004 року
Зобов’язання передбачає встановлення мінімальні стандарти безпеки
постачання газу для всіх учасників ринку газу, вимагає від компетентних органів
держави складати план надзвичайних заходів на національному рівні з метою
реагування на надзвичайні ситуації на ринку газу, а також визначити категорію
«вразливих споживачів» та забезпечити їм належний рівень захисту.
Наближення законодавства є «досконалим». Всі необхідні зміни до національного
законодавства були зроблені ще наприкінці 2015 року, після прийняття рамкового
закону про організацію ринку природного газу, зокрема було затверджено
Національний план дій та Правила про безпеку постачання природного газу.
Цими актами в Україні було запроваджено механізм реагування на кризові
ситуації у надходженні до України природного газу, систему координації дій із
ЄС, а також юридичне визначення категорій «захищених споживачів» (населення
та муніципальні теплопостачальні компанії, які постачають тепло населенню) та
механізми їх захисту у випадку настання кризової ситуації.

39) При цьому ГТС буде на 100% належати державі, а ОГТСУ буде управляти нею на основі права господарського відання, що є
одним з українських юридичних феноменів. Підземні сховища газу (ПСГ) при цьому залишилися у складі НАК «Нафтогаз» і між
ОГТСУ та ТОВ «Укртрансгаз» було укладено комерційну та технічну угоди у точках з’єднання ПСГ та ГТС.
40) http://ua-energy.org/uk/posts/ohtsu-proviv-pershyi-auktsion-z-rozpodilu-potuzhnostei?fbclid=IwAR2HPSDduV70HJdWrTsuY6DQhl_B3UDmjJuQbGRoS_ocuaNVdcG3tbuqpQ
41) Зокрема, це стало однією з причин того, що новий контракт на транзит російського газу ГТС України на 2020 – 2024 роки було
заключено не з новим оператором ГТС напряму, а з НАК «Нафтогаз», який у новому контракті буде виступати посередником,
а саме замовляти в ОГТСУ потужності ГТС для транзиту, послуги диспетчеризації та інші послуги, пов’язані з організацією
транзиту.
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Практичне впровадження є «просунутим». Відповідно до законодавчих вимог,
починаючи з 2016 року Україна здійснює регулярний моніторинг стану безпеки
постачання природного газу. Останній звіт за результатами проведення
моніторингу безпеки постачання природного газу за 2018 рік було оприлюднений
влітку 2019 року. Однак, незважаючи на ряд досягнутих позитивних змін,
формуванню та реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної
безпеки досі бракує комплексного підходу, який мав би виходити з формування
відповідних стратегічних документів у галузі енергетики, та розробку планів
реагування на потенційні кризові ситуації. Також досі є необхідним здійснення
інвестиції в ряд об’єктів ГТС за підтримки міжнародних донорів, які дозволять
підвищити рівень безпеки постачання газу у випадку настання кризових ситуацій.

Група зобов’язань 146 / Затвердження та імплементація положень
мережевих кодексів ЄС у газовому секторі України
• Регламент Комісії (ЄС) 2015/703 від 30 квітня 2015 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 від 16 березня 2017 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017 року
• Регламент Комісії (ЄС) 312/2014 від 26 березня 2014 року
• Регламент Комісії (ЄС) 2012/490 від 24 серпня 2012 року
Зобов’язання передбачає імплементацію до національного законодавства
вимог т. зв. «мережевих» кодексів ЄС, які встановлюють правила роботи
газотранспортних систем, зокрема щодо наступного:
• Правил інтероперабельності та обміну даними і функціонування
газотранспортних систем з правом ЄС, включаючи визначення умов
доступу до газотранспортних систем,
• Вимог і положень стосовно угод про міжсистемне з’єднання, зокрема
визначення принципів вимірювання обсягів та якості природного газу,
правил регулювання потоків газу;
• Правил та механізмів розподілу потужності в газотранспортних
системах у відповідність з правом ЄС;
• Правил процесу узгодження алокації обсягів газу, процедур у разі
настання надзвичайних ситуацій, врегулювання спорів на підставі
угод про міжсистемне з’єднання щодо кожної з точок з’єднання у
відповідність з правом ЄС;
• Встановлення гармонізованих структур тарифу на транспортування
газу;
• Встановлення правил балансування газу в газотранспортних системах,
та інші.
Наближення законодавства є переважно «просунутим». Незважаючи на те,
що Україна має 5 підписаних угод про взаємодію (Interconnection agreements)
з операторами ГТС сусідніх європейських країн, які в цілому відповідають
вимогам Глави ІІ Регламенту 2015/703, всі положення мережевих кодексів ЄС досі
належним чином не перенесені до національного законодавства. Цей процес
розпочалося лише наприкінці 2019 року після прийняття відповідного рішення
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НКРЕКП42. Транспозиція здійснюється шляхом перекладу положень Регламентів
ЄС та перенесення їх до національного законодавства без внесення змін до
структури та тексту. Частина таких змін була здійснена, зокрема визначення
правил добового балансування ГТС, унормування механізму алокацій,
об’єднання замовників послуг транспортування в балансуючі групи, введення
плати за нейтральність балансування, надання потужностей з обмеженнями,
визначення гармонізованої з вимогами ЄС методики розрахунку тарифів на
транспортування та розподіл газу та багато інших.
Практичне впровадження є також «просунутим». Частина з правил
інтероперабельності була частково впроваджена новим оператором ГТС
України (ТОВ «Оператор ГТС України») після підписання нового контракту
на транзит російського газу з ПАТ «Газпром» в технічній угоді операторів про
взаємодію (Interconnection agreement), в частині гарантованих та максимальних
потужностей інфраструктури, якісних та кількісних характеристик газу,
правил контролю потоку газу, обміну інформацією між операторами, питання
узгодження обсягів транспортування різних компаній-шиперів (замовників
послуг транспортування)43.
Також, впродовж 2019 року НКРЕКП було затверджено зміни до тарифних
методологій на послуги транспортування та розподілу природного газу44,
які нарешті дали змогу розрахувати та затвердити тарифи на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі
багаторічного стимулюючого регулювання та привести у відповідність тарифи
на транзит природного газу ГТС України до європейських стандартів.
Також було унормована процедура отримання доступу до потужностей
ГТС замовниками послуг транспортування з точки зору договірної бази45 та
визначення гармонізованого з правилами ЄС механізму замовлення потужності
точок входу/виходу ГТС та оплата її вартості. Це створило гнучкі механізми
довгострокового завантаження потужностей ГТС та можливість надання
замовникам послуг транспортування газу гнучких умов доступу до потужностей
внутрішньодержавних точок входу/виходу на різні періоди (річний, квартальний,
місячний та на добу наперед), що дозволяє їм ефективно планувати обсяги
замовлення та використання потужності. Також це дозволило Оператору ГТС
розробити і пропонувати замовникам послуг транспортування нову послугу
- «транспортування на короткі дистанції» (short-haul services). Наявність такої
послуги додатково сприятиме інтеграції української ГТС до газового ринку ЄС,
оскільки європейські постачальники отримали можливість транспортувати газ за
конкурентними цінами транзитом через Україну, а також закачувати природний
газ для зберігання в українські ПСГ з метою його подальшого продажу у періоди
високого попиту46.
1 березня 2019 року відбулася надважлива подія для запуску конкурентного
механізму функціонування ГТС України – було здійснено перехід на добове
балансування ГТС, а саме встановлення зобов’язання для замовників послуг
транспортування природного газу врегульовувати свої небаланси в рамках

42) Постанова НКРЕКП від 29 листопада 2019 року №2586.
43) https://ua-energy.org/uk/posts/hazovyi-tranzyt-perekhid-na-ievropeiski-pryntsypy
44) Постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2019 року №2107 та від 20 грудня 2019 року №2899.
45) Постанова НКРКП від 12 квітня 2019 року №580.
46) Детальніше див. річний звіт НАК «Нафтогаз України» за 2019 рік, с. 49 - 52.
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однієї газової доби47, що синхронізувало механізм роботи газових ринків України
та ЄС, а також сприяло появі в Україні ліквідного короткострокового оптового
ринку газу (купівля-продаж природного газу в межах однієї доби).
Впродовж 2019 року інформаційна платформа АТ «Укртрансгаз»48, на якій
здійснюється замовлення і обробка послуг з транспортування газу показала
стабільне функціонування і забезпечила впевнений перехід всіх учасників
газового ринку на нові правила роботи ГТС. Водночас остаточне впровадження
європейських правил балансування роботи ГТС стримується недостатнім
розвитком біржової торгівлі газом та існуванням негативних небалансів, що
почали утворюватися внаслідок несанкціонованих відборів з ГТС природного
газу з боку операторів газорозподільних мереж (ГРМ) та комунальних
теплопостачальних компаній (ТКЕ). Такий відбір відбувається або понад
затверджені номінації, або без номінацій, як наслідок юридичних прогалин
у чинному Кодексі ГТС та неадекватного (економічно необґрунтованого)
розміру тарифів на розподіл і транспортування газу, які штучно стримувалися
з політичних мотивів (є складовою роздрібної ціни газу для потреб населення).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Енергоефективність є досить комплексним поняттям і охоплює майже всі сфери
життя, де використовується енергія, як-то виробництво, транспорт, житловий
сектор і т.д. На сьогодні в ЄС питання досягнення кращої енергоефективності
регулюються рядом рамкових acquis та специфічних імплементаційних актів,
які регулюють питання досягнення кращої енергоефективності у різних
сферах суспільного життя. Україна, після вступу в дію Угоди про асоціацію
та вступу до Енергетичного Співтовариства, зобов’язалася запровадити у
себе вимоги ЄС до розробки цільових показників щодо енергоефективності
та загальнонаціональних політик у сфері енергоефективності, стандартів
енергоефективності будівель, а також двох пакетів законодавства (рамкові
директиви та доповнюючі імплементаційні) у сферах енергетичного маркування
енергоспоживчих продуктів та вимог до їх екодизайну.
Ключовими завданнями впровадження вищезгаданого acquis ЄС у сфері
енергоефективності в Україні є наступні:
(1) Забезпечення досягнення ефективнішого використання
енергії і, відповідно, скорочення споживання енергії на
всіх етапах життєвого циклу енергії, від її виробництва до
кінцевого споживання.
При
цьому
важливою
загальною
умовою
для
досягнення
кращої
енергоефективності є те, що вигоди ід економії енергії мають перевищували
витрати на впровадження енергоефективних заходів, і національні політики
енергоефективності мають концентруватися у першу чергу на тих секторах, де
потенційний баланс вигод-витрат є найкращим.

47) До того балансування ГТС здійснювалося в рамках календарного місяця.
48) Інформаційна платформа добового балансування була розроблена на базі програмного продукту SAP NetWeaver і
контролюється Оператором ГТС України. Представляє собою веб-додаток в мережі Інтернет і використовується задля
надання послуг транспортування природного газу відповідно до Кодексу ГТС України. Платформа дозволяє автоматизувати
процеси електронної взаємодії та документообігу між суб’єктами ринку природного газу – Оператором ГТС, операторами
газорозподільних мереж (ГРМ) та замовниками послуг транспортування газу.
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Цільовим показником енергоефективності для цілої країни (економіки) є
енергоємність на одиницю ВВП, який, відповідно Енергетичної стратегії України
до 2035 року49, повинен знизитись в Україні на 50% до 2030 року50.
(2) Створення і підтримка багаторівневої міжсекторальної
системи планування і впровадження заходів у сфері
енергоефективності, що дозволить здійснювати
скоординовані (у різних секторах) і доцільні51 заходи з
досягнення цільових показників енергоефективності.
(3) Впровадження національних та міжнародних стандартів
ефективності використання ресурсів, які іноді називають
«портфельними стандартами ефективності», наприклад,
стандарти енергоспоживання побутової техніки, будівельні
норми, секторальні стандарти для транспортних засобів та
промисловості і т.д.
(4) Запровадження різноманітних державних схем
підтримки енергоефективності та енергозаощадження у
сферах, які мають найбільший потенціал щодо зниження
енергоспоживання (наприклад, енергоємні галузі
промисловості, житлові та громадські будівлі, транспорт,
комунальні послуги і т.д.).
(5) Створення ринку послуг з енергоефективності,
наприклад, національних систем енергоаудиту,
енергоменеджменту, енергосервісу та інших елементів
допоміжної інфраструктури, яка дозволить знижувати
енергоспоживання замовникам таких послуг. Наявність
такої інфраструктури також важлива і для впровадження
програм державного стимулювання енергоефективності або
навіть штрафних санкцій (у деяких країнах) за перевищення
встановлених цільових показників енергоспоживання,
наприклад, податкові пільги, інвестиційні гранти, «зелена»
сертифікація будівель та багато інших.
Вигоди від впровадження політик у сфері енергоефективності в своїй основі
мають чисто економічну логіку, яка полягає в тому, що скорочення споживання
енергії на кінцевій стадії дозволяє уникнути досить значних інвестицій і витрат
на її потенційне виробництво та доставку до споживача. Тому інвестиції в
енергоефективність мають найкращу економічну віддачу серед усіх інших
заходів з побудови низьковуглецевої економіки, оскільки вважається, що
заощадити одиницю енергії коштує приблизно в 2 рази дешевше, ніж її виробити,
шляхом будівництва нових генеруючих потужностей.
Зниження кінцевого енергоспоживання також дозволяє скорочувати кінцеві
викиди парникових газів до навколишнього середовища і, відповідно, має важливе
значення для досягнення цілей політик боротьби зі зміною клімату, а також
стимулює розробку і впровадження інноваційних технологій у промисловості,
будівництві, транспорті і т.д., які підвищують продуктивність праці, зростання
49) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text
50) В ЄС цей показник було встановлено у 2012 році на рівні 20% до 2020 року (Директивою 2012/27/ЄС) та переглянуто у
сторону збільшення у 2018 році до 32,5% до 2030 року (Директивою 2018/2022/ЄС).
51) З економічної, екологічної та безпекової точок зору.

229

економіки і зайнятості, а також створюють умови для безпечніших і комфортніших
умов життя в країні (якість повітря, життєвого простору і т.д.). Водночас
енергоефективність не повинна досягатися за рахунок необґрунтованого
скорочення споживання енергії і зростання рівня енергетичної бідності в країні.
З іншої сторони, заходи з енергоефективності вимагають значних інвестицій
з огляду на масштабність і крос-секторальний характер споживання енергії.
За різними оцінками, Україні для досягнення середнього європейського рівня
енергоефективності необхідно інвестувати від 25 до 60 млрд дол. США, при цьому
найбільшу віддачу на 1 гривню вкладених коштів можна отримати у житловому
секторі, виробництві і постачанні теплової енергії, закладах бюджетної сфери,
де споживання енергії можна скоротити на 50 – 60% від наявного рівня52.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Група зобов’язань 147 / Законодавче закріплення нової моделі
державної політики у сфері енергоефективності та створення
системи планування у сфері енергоефективності та забезпечення
виконання її ключових показників
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
Директива 2012/27/ЄС є рамковим актом ЄС, який визначає комплексне бачення
Співтовариства щодо політики енергоефективності, встановлює зобов’язуючі
(для держав ЄС) цілі енергоефективності, направлені на скорочення
споживання енергії на всіх етапах життєвого циклу енергії: від її виробництва
до кінцевого споживання. Комплексне впровадження положень цієї директиви
в Україні є критично важливим для побудови ефективної національної системи
енергоефективності в Україні і в результаті повинно закласти законодавче
підґрунтя для наступних блоків регулювання у сфері енергоефективності:
• Основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної
ефективності;
• Підходи до формування стратегії
житлових та нежитлових будівель;

та

засади

термомодернізації

• Особливості врахування критеріїв енергоефективності під час
придбання товарів та послуг, придбання та найму (оренди) будівель в
процесі здійснення публічних закупівель;
• Заходи із скорочення споживання кінцевої енергії споживачами;
• Побудова
систем
менеджменту;
• Встановлення вимог
споживанням енергії;

енергетичного
до

аудиту

екодизайну

та

продуктів,

енергетичного
пов’язаних

із

• Запровадження інтелектуальних систем обліку;
• Популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності
серед споживачів;
• Особливості формування та виконання національних планів дій з
енергоефективності;
52) https://dtek.com/media-center/press/potentsial-dlya-investitsiy-v-energoeffektivnost-ogromen/
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• Стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу
електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;
• Основні засади здійснення енергосервісу;
• Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення
енергетичної ефективності.
Наближення законодавства є «раннім» і достатньо показовим випадком браку
стратегічного бачення в Україні при імплементації таких комплексних політик як
підвищення енергоефективності. Незважаючи на ряд досить позитивних кроків
з наближення законодавства і успішного практичного впровадження ряду кроків
«секторальної» енергоефективності, рамкове законодавство у цій сфері досі
не прийняте і не впроваджено, єдиним чинним рамковим документом у галузі
є закон України «Про енергозбереження», прийнятий ще у 1994 році, який не
відповідає вимогам Директиви 2012/27/ЄС.
Робота над новим рамковим законом «Про енергетичну ефективність»
розпочалася ще в липні 2015 році за підтримки Енергетичного Співтовариства
та консультантів проектів міжнародної технічної допомоги і досі не завершена.
Станом на кінець 2019 року проект цього закону було розроблено і він знаходився
на розгляді у Кабінеті Міністрів України.
Практичне впровадження, водночас, є «просунутим». Незважаючи на
відсутність рамкового закону ряд норм Директиви 2012/27/ЄС було перенесено
до національного законодавства та пізніше імплементовано іншими законами
(«Про житлово-комунальні послуги», «Про Фонд енергоефективності», «Про
енергетичну ефективність будівель» та інші).
Система планування у сфері енергоефективності створена та функціонує, однак
має певні вади, будучи розподіленою між трьома органами державної влади:
(1) Міністерством енергетики, яке відповідає за розробку державної політики
у сфері енергоефективності, за виключенням енергоефективності у секторі
будівель, якою займається (2) Міністерство розвитку громад та територій
України. При цьому практичною імплементацією цих політик займається ще одна
агенція – (3) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України (Держенергоефективності). За висновками Секретаріату Енергетичного
Співтовариства розподіл повноважень з питань створення політик у сфері
енергоефективності між двома міністерствами в умовах України часто
призводить до затримок у розробці профільного регулювання, а інституційна
спроможність їх обох є недостатньою і має бути посилена53.
З точки зору встановлення національних цілей енергоефективності Україна
у серпні 2019 року розрахувала свою ціль з енергоефективності до 2020 року,
відповідно до вимог статті 3 Директиви 2012/27/ЄС, яка полягає у досягненні
скорочення кінцевого енергоспоживання на 20% у 2020 році відносно базового
сценарію54. Ще раніше, у листопаді 2015 році, було затверджено Національний
план дій з енергоефективності на період до 2020 року55, який направлений
на визначення конкретних заходів для практичної імплементації положень
Директиви 2012/27/ЄС. У 2019 році, за підтримки проекту технічної допомоги ЄС
«EU4Energy Governance», розпочався процес розроблення проекту наступного
53) https://www.energy-community.org/implementation/Ukraine/EE.html
54) https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnu-cil-z-energoefektivnosti-na-period-do-2020-r-vidpovidno-doyevropejskih-direktiv
55) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80#Text
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Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року і створено
відповідну робочу групу56.

Група зобов’язань 148 / Створення системи енергетичного
маркування побутових енергоспоживчих продуктів та встановлення
вимог до енергетичного маркування визначених категорій
енергоспоживчих продуктів
Рамкове acquis:
• Директива 2010/30/ЄС (втрачає силу з 1 січня 2020 року)
• Регламент (ЄС) 2017/1369 від 4 липня 2017 року (на заміну Директиви
2010/30/ЄС)
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 2017/254 від 30 листопада 2016 року
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 518/2014 від 5 березня 2014 року
Імплементаційне acquis:
• Директива 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 року про вказування за
допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів
споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
• Директива 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 року щодо енергетичного
маркування електричних прально-сушильних машин
• Делегований регламент (ЄС) 65/2014 від 1 жовтня 2013 року щодо
енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних
витяжок
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 811/2013 від 18 січня 2013 року
щодо енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих
обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури
і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача,
регулятора температури і сонячної установки
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 812/2013 від 18 січня 2013 року щодо
енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання
гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 2015/1094 від 5 травня 2015 року
щодо енергетичного маркування професійних холодильних шаф
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 2015/1187 від 27 квітня 2015 року
щодо енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів,
що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів,
регуляторів температури і сонячних пристроїв
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 2015/1186 від 24 квітня 2015 року
щодо енергетичного маркування місцевих обігрівачів
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 1254/2014 від 11 липня 2014 року
щодо енергетичного маркування побутових вентиляційних установок
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 1060/2010 від 28 вересня 2010 року
щодо енергетичного маркування побутових холодильних приладів
56) https://saee.gov.ua/uk/activity/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/eu-integration
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• Делегований регламент Комісії (ЄС) 626/2011 від 4 травня 2011 року
щодо енергетичного маркування кондиціонерів повітря
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 874/2012 від 12 липня 2012 року
щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 1059/2010 від 28 вересня 2010 року
щодо енергетичного маркування побутових посудомийних машин
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 392/2012 від 1 березня 2012 року
щодо енергетичного маркування побутових електричних барабанних
сушильних машин
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 1061/2010 від 28 вересня 2010 року
щодо енергетичного маркування побутових пральних машин
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 665/2013 від 3 травня 2013 року
щодо енергетичного маркування пилососів
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 1062/2010 від 28 вересня 2010
року щодо енергетичного маркування вентиляційних установок для
житлових приміщень
Відповідне acquis ЄС встановлює рамкові умови, що визначають умови виходу на
ринок чи введення до експлуатації т. зв. «енергоспоживчих продуктів», тобто певні
категорії споживчих продуктів, які споживають енергію при їх використанні, або
мають опосередкований вплив на споживання енергії. Метою побудови системи
енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів є надання споживачеві
інформації про рівень споживання енергії чи інших ресурсів, які використовують
такі продукти під час їх використання, а також іншої додаткової інформації, що
дозволяє споживачам таких продуктів обирати найбільш енергоефективні з них
та знижувати своє споживання енергії. Система енергетичного маркування
передбачає обов’язкове присвоєння визначеним типам енергоспоживчих
продуктів класів енергетичної ефективності (по спадаючій шкалі, від найбільш
енергоефективного класу А до найменш енергоефективного класу G), а також
систему їх верифікації.
Наближення законодавства є «досконалим». На рівні законодавства
система енергетичного маркування побутових енергоспоживчих продуктів
в Україні була створена ще у 2010-2013 роках, впродовж останніх кількох років
тривало затвердження технічних регламентів для маркування визначених
типів енергоспоживчих продуктів. У 2018 році Україна транспонувала до
національного законодавства майже всі з необхідних делегованих регламентів
ЄС з енергетичного маркування, які досі були не імплементовані у вигляді
відповідних технічних регламентів, наприклад, для побутових посудомийних
машинах, побутових холодильних приладів, побутових пральних машинах,
телевізорів, кондиціонерів, побутових сушильних шаф, домашніх духових шаф,
плит і витяжок, пилососів, водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої
води, електричних ламп та світильників і т.д. У 2019 році Україна затвердила
останній технічний регламент з необхідного переліку57, а також розробила 6
нових технічних регламентів, таких як енергетичного маркування вентиляційних
установок для житлових приміщень, професійних холодильних шаф та інші.

57) Відповідно до Плану розроблення технічних регламентів на 2018 - 2019 роки, затвердженим Наказом Мінекономіки від 15
лютого 2018 року №196, його розробка була запланована на 4 кв. 2018 року.
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Практичне впровадження є також «досконалим», оскільки всі енергоспоживчі продукти, які допускаються до продажу в Україні маркуються
відповідними класами енергоспоживання і складовою частиною системи
технічного регулювання. Здійснення такого маркування є обов’язковим для
постачальників та дилерів, які здійснюють продаж енергоспоживчих продуктів
і повинні забезпечити для кожного такого продукту енергетичне маркування
(енергетичну етикетку) рівня енергоефективності від A+++ до D або від А
до G, а також наявність мікрофіши з технічними характеристиками виробу.
Постачальник повинен зберігати та надавати технічну документацію на вимогу
органів державного ринкового нагляду. Крім того, постачальник, у випадку
якщо він є рекламодавцем, повинен включити клас енергоефективності до
будь-якої нової реклами та рекламних матеріалів енергоспоживчого продукту.
Також він повинен забезпечити доступність для дилерів енергетичної етикетки
в електронному форматі.
У свою чергу дилери повинні зображати енергетичну етикетку на видному місці,
представленому в точці продажу; у випадку дистанційного продажу – надавати
інформацію, що міститься на енергетичній етикетці рівня енергоефективності,
у текстовому форматі; у випадку дистанційного продажу через мережу
Інтернет – показувати надані постачальниками енергетичні етикетки та
мікрофіші з технічними характеристиками виробів в електронному форматі.
Якщо дилер виступає рекламодавцем, він також зобов’язаний включати клас
енергоефективності до будь-якої реклами енергоспоживчого продукту.

Зобов’язання 149 / Створення системи екодизайну енергоспоживчих
продуктів та встановлення вимог до екодизайну для визначених
категорій пов’язаних з енергоспоживанням продуктів
Рамкове acquis:
• Директива 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 року
• Регламент Комісії (ЄС) № 2016/2282 від 30 листопада 2016 року
Імплементаційне acquis:
• Регламент Комісії (ЄС) 278/2009 від 6 квітня 2009 року стосовно вимог
до екодизайну щодо споживання електроенергії зовнішніми джерелами
живлення в ненавантаженому режимі та їхньої середньої ефективності
в активному режимі
• Регламент Комісії (ЄС) 244/2009, Регламент Комісії (ЄС) 2015/1428,
Регламент Комісії (ЄС) 859/2009: що встановлюють вимоги до екодизайну
для побутових ламп з ненаправленим світловипромінюванням
• Регламент Комісії (ЄС) 245/2009, Регламент Комісії (ЄС) 2015/1428,
Регламент Комісії (ЄС) 347/2010: що встановлюють вимоги до
екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного світла) без
інтегрованого баластного опору, високоінтенсивних розрядних ламп
та баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для
функціонування таких ламп
• Регламент Комісії (ЄС) 107/2009 від 4 лютого 2009 року стосовно вимог
до екодизайну для простих цифрових декодерів
• Регламент Комісії (ЄС) 1275/2008 від 17 грудня 2008 року стосовно
вимог до екодизайну щодо споживання електроенергії електричним і
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електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі «вимкнено»
та в режимі очікування
• Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 року про вимоги до
ефективності для нових водонагрівальних котлів, що працюють на
рідкому або газоподібному паливі
• Регламент Комісії (ЄС) 643/2009 від 22 липня 2009 року стосовно вимог
до екодизайну для побутових холодильних приладів
• Регламент Комісії (ЄС) 642/2009 від 22 липня 2009 року стосовно вимог
до екодизайну для телевізорів
• Регламент Комісії (ЄС) 1015/2010 від 10 листопада 2010 року стосовно
вимог до екодизайну для побутових пральних машин
• Регламент Комісії (ЄС) 1016/2010 від 10 листопада 2010 року стосовно
вимог до екодизайну для водяних насосів
• Регламент Комісії (ЄС) 206/2012 від 6 березня 2012 року стосовно вимог
до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених
для особистого комфорту
• Регламент Комісії (ЄС) 932/2012 від 3 жовтня 2012 року стосовно вимог
до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин
• Регламент Комісії (ЄС) 666/2013 від 8 липня 2013 року стосовно вимог до
екодизайну для пилососів
• Регламент Комісії (ЄС) 617/2013 від 26 червня 2013 року стосовно вимог
до екодизайну для комп’ютерів і комп’ютерних серверів
• Регламент Комісії (ЄС) 813/2013 від 2 серпня 2013 року стосовно вимог
до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів
• Регламент Комісії (ЄС) 814/2013 від 2 серпня 2013 року стосовно вимог
до екодизайну для водонагрівачів та баків для зберігання гарячої води
• Регламент Комісії (ЄС) 66/2014 від 14 січня 2014 року стосовно вимог
до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та
кухонних витяжок
• Регламент Комісії (ЄС) 640/2009, Регламент Комісії (ЄС) 4/2014: що
встановлюють вимоги до екодизайну для електродвигунів
• Регламент Комісії (ЄС) 641/2009, Регламент Комісії (ЄС) 622/2012: що
встановлюють вимоги до екодизайну для автономних безсальникових
циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів,
інтегрованих у вироби
• Регламент Комісії (ЄС) 327/2011 від 30 березня 2011 року стосовно вимог
до екодизайну для вентиляторів з двигуном з вхідною електричною
потужністю від 125 Вт до 500 кВт
• Регламент Комісії (ЄС) 547/2012 від 25 червня 2012 року стосовно вимог
до екодизайну для водяних насосів
• Регламент Комісії (ЄС) 547/2012 від 25 червня 2012 року стосовно вимог
до екодизайну для водяних насосів
• Регламент Комісії (ЄС) 1194/2012, Регламент Комісії (ЄС) 2015/1428:
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що встановлюють вимоги до екодизайну для ламп з направленим
світловипромінюванням, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання
• Виконавчий регламент Комісії (ЄС) 548/2014 від 21 травня 2014 року
стосовно вимог до екодизайну для малих, середніх і великих силових
трансформаторів
• Регламент Комісії (ЄС) 2016/2281 від 30 листопада 2016 року стосовно
вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів,
високотемпературних холодильних установок та вентиляторних
теплообмінників
• Регламент (ЄС) 2015/1189 від 28 квітня 2015 року стосовно вимог до
екодизайну для твердопаливних котлів
• Регламент Комісії (ЄС) 2015/1188 від 28 квітня 2015 року стосовно вимог
до екодизайну для обігрівачів приміщень
• Регламент Комісії (ЄС) 2015/1185 від 24 квітня 2015 року стосовно вимог
до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень
• Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року стосовно вимог
до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання,
камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування,
конденсаційних агрегатів і холодильних установок
• Регламент Комісії (ЄС) 1253/2014 від 7 липня 2014 року стосовно вимог
до екодизайну для вентиляційних установок
В цілому екодизайн означає інтеграцію екологічних аспектів у дизайн продукту
з метою поліпшення екологічних характеристик продукту протягом усього його
життєвого циклу. Вимоги екодизайну – це будь-які вимоги, пов’язані з продуктом
або дизайном продукту, ціль яких – це поліпшення екологічних характеристик,
або будь-які вимоги щодо інформування про екологічні аспекти продукту.
З прикладної точки зору система екодизайну енергоспоживчих продуктів в ЄС
спрямована на досягнення кращих показників енергоефективності продуктів,
таких як побутової техніки та інших споживчих продуктів, і вимагає від її виробників
та продавців дотримання обов’язкових мінімальних стандартів енергетичної
ефективності58, створюючи таким чином бар’єр для появи на ринку ЄС найменш
енергоефективних продуктів і роблячи внесок до досягнення кліматичних цілей
ЄС.
Система екодизайну включає в себе набір специфічного регулювання, яке
стосується окремих продуктів, набору гармонізованих (для всіх держав-членів
ЄС) технічних стандартів, відповідний сегмент системи ринкового нагляду, а
також ряд допоміжних елементів як підтримка МСП та інші.
Наближення законодавства є «просунутим». Україна прийняла всі необхідні
рамкові зміни до національного законодавства59 і наразі продовжує транспозицію
імплементаційних регламентів щодо вимог екодизайну для окремих видів
продуктів.

58) В той час як система енергоефективного маркування стосується лише вказування класів енергоспоживання і не вимагає
дотримання мінмально допустимого рівня енергоспоживання для споживчих продуктів.
59) Рамковим документом у сфері екодизайну є постанова КМУ від 3 жовтня 2018 року №804 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів», яка набрала
чинності 6 квітня 2019 року.
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Практичне впровадження є «раннім» внаслідок відносно недавнього
затвердження профільного законодавства. В цілому впровадження системи
екодизайну в Україні дозволить:
- зменшити використання енергоресурсів при
проектуванні, виготовленні, використанні та утилізації
енергоспоживчихпродуктів;
- збільшити кількість енергоефективних продуктів на ринку;
- не допустити введення в обіг тих товарів, які нераціонально
споживають енергію та негативно впливають на навколишнє
середовище.

Зобов’язання 150 / Запровадження комерційного обліку спожитих
енергоресурсів
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
Зобов’язання базується на вимогах статей 9, 10 та 11 Директиви 2012/27/ЄС і
передбачає запровадження об’єктивної та комерційно доцільної системи обліку
енергоресурсів, спожитих кінцевими споживачами. Достовірний і вчасний облік
є одним з наріжних каменів побудови системи енергоефективності в країні,
оскільки дозволяє визначати наявний рівень енергоспоживання і вимріювати
потенційний та досягнутий ефект економії енергоресурсів, без чого жодні
заходи з підвищення енергоефективності не мають жодного практичного сенсу
як для держави, так і для кінцевих споживачів енергії.
Наближення законодавства є «просунутим». У червні 2017 року у сфері
комерційного обліку було прийнято рамковий закон України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання», який врегулював питання побудови
системи комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання
теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання
та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
Однак, імплементація норм цього закону впродовж наступних двох років
була призупинена як наслідок затримок у розробці та прийнятті пов’язаного
пакету підзаконних актів, які мають методологічний характер. Основний масив
підзаконного регулювання було остаточно затверджено лише у 2019 році.
Практичне впровадження є здебільшого «раннім». Норми затвердженого
законодавства належним чином не реалізовані, і головна мета вищезгаданого
закону – досягнення 100% покриття споживачів енергії комерційним обліком –
досі не досягнута, і певна частка споживачів досі не платить за реально спожитий
обсяг енергоресурсів (тепла, води, газу).
Наприклад, за останніми даними Держенергоефективності60 оснащеність
вузлами комерційного обліку по наступним типам енергії була наступною:
• Теплова енергія: 81% для житлових будинків та 79% - для нежитлових;
• Гаряче водопостачання: 16% для житлових будинків та 51% - для
нежитлових.

60) Результати моніторингу Держенергоефективності станом на 20 січня 2020 року (http://saee.gov.ua/sites/default/files/
SAEE_19.pdf)
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Впровадження системи комерційного обліку стримується низькою готовністю
енергопостачальних компаній до переходу на нову модель комерційного обліку
та неналежною імплементацією норм закону, які передбачають застосування
низки фінансових санкцій до операторів зовнішніх інженерних мереж і виконавців
комунальних послуг за невстановлення вузлів комерційного обліку.

Група зобов’язань 151 / Створення системи мінімальних вимог до
енергетичної ефективності будівель та їх елементів та впровадження
системи енергетичної сертифікації будівель
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
• Директива 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року
• Делегований регламент Комісії (ЄС) 244/2012 від 16 січня 2012 року
Зобов’язання здебільшого базується на вимогах Директиви 2010/31/ЄС щодо
енергетичної ефективності будівель і в загальному передбачає розробку
економічно доцільного механізму розрахунку енергетичної ефективності
будівель, створення програмного забезпечення для розрахунку сертифікатів
енергетичної ефективності, підготовку бази даних фонду будівель, а також
підготовка фахівців у сфері енергоаудиту та енергоменеджменту та реалізація
освітніх та інформаційних кампаній для популяризації термомодернізації
будівель серед широкого загалу.
Зобов’язання носить методологічний характер і передбачає розробку та
імплементацію цілого блоку регулювання у сфері енергоефективності будівель,
які дозволять нормативним шляхом стимулювати зниження енергоспоживання у
будівлях, зокрема наступні:
• Визначення методів розрахунку енергоефективності будівель;
• Встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель;
• Визначення методів розрахунку економічно
енергетичної ефективності будівель;

доцільного

рівня

• Встановлення вимог до енергоефективності технічних систем у
будівлях;
• Встановлення вимог до будівель із майже нульовим споживанням
енергії;
• Створення системи сертифікації енергетичної ефективності будівель;
• Впровадження механізму періодичного обстеження інженерних систем
у будівлях;
• Затвердження національного плану збільшення кількості будівель з
близьким до нульового рівнем споживання енергії.
Також зобов’язання передбачає запровадження в Україні комплексної системи
енергетичної сертифікації будівель, яка передбачає здійснення енергетичних
аудитів у будівлях та присвоєння їм відповідних класів енергоефективності.
Наближення законодавства є «раннім». Рамковим законодавчим актом у цій
сфері є закон України «Про енергетичну ефективність будівель», який потребує
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затвердження пакету необхідних підзаконних актів, які деталізують його вимоги.
На кінець 2019 року цей процес не було завершено61, що стримує повноцінне
функціонування системи енергетичної сертифікації будівель в Україні,
наприклад:
• Запровадження обов’язкового механізму
систем опалення та інспектування;

інспектування

великих

• Запровадження обов’язкової енергетичної сертифікації квартир та
будинків, які продаються або здаються у довгострокову оренду.
Наразі, для встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності
будівель необхідне прийняття проектів наступних підзаконних актів, розроблених
Мінрегіоном:
• проект наказу «Про затвердження мінімальних вимог до енергетичної
ефективності будівель», який встановлює мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності будівель на основі розрахованих для
еталонних будівель даних, з урахуванням вимог до теплотехнічних
характеристик
огороджувальних
конструкцій,
енергетичної
ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель,
відповідно до економічно доцільного рівня та в залежності від
функціонального призначення та висотності будівель, виду будівництва
(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт);
• проект наказу «Про затвердження Змін до Методики визначення
енергетичної ефективності будівель» для врегулювання суперечностей
під час визначення класу енергоефективності будівлі;
• проект наказу «Про затвердження Порядку набуття статусу
саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності та
Примірного статуту саморегулівної організації у сфері енергетичної
ефективності».
Практичне впровадження є «раннім». Застосування мінімальних вимог
енергетичної ефективності будівель стримується браком відповідного
регулювання.
Інституційне забезпечення енергетичної сертифікації будівель розпочало
створюватись лише нещодавно, з організації системи підготовки відповідних
фахівців та системи видачі сертифікатів енергетичної ефективності62. Було
видано понад 1400 атестатів для енергоаудиторів та фахівців із обстеження
інженерних систем, понад 1360 будівель (з них 881 – це публічні будівлі) вже
отримали сертифікати енергетичної ефективності. Наявність достатньої
кількості підготовлених фахівців буде мати критичну роль у розгортанні
проектів термомодернізації житлового фонду в рамках програм Фонду
енергоефективності та публічних будівель в рамках ЕСКО механізму.

Зобов’язання 152 / Встановлення критеріїв енергоефективності під
час здійснення державних закупівель
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року

61) Хоч певні важливі підзаконні акти і були прийняті, зокрема нова редакція ДБН В.2.2-Х:201Х «Житлові будинки. Основні
положення», що зобов’язує проектувати житлові будинки із класом енергетичної ефективності не нижче «С».
62) Зокрема Держенергоефективності було створено і адмініструються бази даних енергетичних сертифікатів та
енергоаудиторів, створено програмне забезпечення для проведення енергетичної сертифікації.
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Зобов’язання передбачає застосування органами державної влади критеріїв
енергоефективності при здійсненні державних закупівель, як це визначено у
статті 6 та Додатку ІІІ Директиви 2012/27/ЄС, а саме, щоб «… центральні уряди
купували тільки товари, послуги та будівлі з високим рівнем енергоефективності,
наскільки це відповідає вимогам щодо економічної ефективності, економічної
здійсненності, підвищеної сталості, технічної придатності та достатньої
конкуренції».
Наближення законодавства є «раннім». Відповідна норма в українському
законодавстві досі відсутня і наразі міститься лише у проекті нового рамкового
закону «Про енергетичну ефективність».
Практичне впровадження наразі не відбувається через брак відповідного
регулювання.

Зобов’язання 153 / Створення механізму фінансування
енергоефективних проектів
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
Зобов’язання передбачає впровадження в Україні вимог статті 20 Директиви
2012/27/ЄС щодо створення національних Фондів енергоефективності та інших
схем фінансової та технічної підтримки заходів з енергоефективності. Такі схеми
підтримки переважно впроваджуються у секторі житлових будівель, оскільки він
найбільш масовим з точки зору охоплення, обсягів потенційної економії енергії
та ефекту для економіки (інвестиції, робочі місця у сфері термомодернізації і
будівництві і т.д.).
Наближення законодавства є «просунутим». Впродовж 2016 – 2020 років було
затверджено цілий пакет рамкового законодавства, зокрема закони про
енергетичну ефективність будівель, комерційний облік тепла і водопостачання,
реформу сектору ОСББ та житлово-комунальних послуг, а також, власне, закон
України від 8 червня 2017 року № 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності»63,
практично завершено прийняття всієї необхідної для функціонування Фонду
підзаконної бази. Втім, відсутність рамкового закону у галузі енергоефективності,
одним із розділів якого має бути визначення місця і регулювання схем підтримки
енергоефективних проектів не дозволяє оцінити наближення законодавства по
цьому питанню як «досконале».
Практичне впровадження є однак «раннім».
Наразі в Україні функціонує дві програми підтримки енергоефективності у
житловому сектору, які закривають досить невелику частину потреби у наданні
грантової підтримки з боку держави на впровадження енергоефективних
заходів64:
(1) Програма Держенергоефективності «Теплі кредити»,
направлена, в основному, на підтримку енергоефективних
заходів для власників приватних будинків65;
63) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text
64) За певними оцінками загальна потреба в інвестиціях в енергомодернізацію морально та фізично застарілого
житлового фонду в Україні може складати суму до 100 млрд євро (див. посилання для деталей / https://www.epravda.com.ua/
publications/2019/09/24/651903/. Якщо припустити, що держава буде фінансувати біля 25% від цієї потреби у вигляді грантів
впродовж 10 років за припущення середнього курсу євро до гривні - 30, державі буде необхідно виділяти біля 75 млрд щорічно.
Тоді як весь обсяг державної підтримки, витраченої в рамках «теплих кредитів» (2,6 млрд грн) та коштів уряду і міжнародних
донорів вкладених в статутний капітал Фонду енергоефективності (7,3 млрд грн) склав лише 13% від цієї щорічної потреби.
65) Хоч власники багатоповерхівок також залучають «теплі кредити» для фінансування окремих енергоефективних заходів.
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(2) Національний Фонд енергоефективності, який було
створено за фінансової та технічної підтримки уряду
Німеччини та Європейського Союзу, і який сфокусований на
наданні грантової та технічної підтримки для співвласників
багатоповерхових будинків (у юридичній формі об’єднання
власників багатоквартирних будинків - ОСББ).
Широкому впровадженню цих схем підтримки в Україні заважає брак їх
пріоритетності (як і політики енергоефективності в цілому) серед інших напрямів
енергетичної політики. Так, «теплі кредити» є хронічно недофінансованими з
боку держави, навіть незважаючи на їх непогану популярність серед власників
приватних будинків66.
Поряд із постійним недофінансуванням державної програми «теплі кредити»
Фонд енергоефективності почав свою роботу лише наприкінці 2019 року
після проходження складного етапу формування інституційної структури і
потребуватиме певного часу для набуття популярності серед ОСББ67. Станом
на кінець 2019 року більш ніж 70 % населення України не знають про існування
державних програм підтримки енергоефективності. Це вказує на недостатню
комунікацію з боку держави наявних можливостей для економії енергоресурсів
та важливості впровадження енергозберігаючих заходів.

Група зобов’язань 154 / Впровадження систем енергоменеджменту
в будівлях публічного сектору, створення Національної системи
енергетичного аудиту та механізму енергосервісу.
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
Зобов’язання передбачає створення системи енергоменеджменту в будівлях
публічної власності та здійснення первинних та регулярних енергетичних
аудитів, які є важливими елементами ринку послуг з енергоефективності.
Енергетичний аудит дозволяє визначити профіль енергоспоживання того чи
іншого споживача енергії, поточний рівень витрат енергії та ідентифікувати (на
основі відповідних розрахунків) економічно доцільні варіанти енергоефективних
заходів. Система енергоменеджменту вирішує питання впровадження
конкретних енергоефективних заходів та досягнення поставлених цілей з
досягнення кращої енергоефективності.
Також зобов’язання передбачає формування механізму енергосервісу (та
відповідної договірної бази) та бази даних будівель органів державної влади із
зазначенням енергетичних характеристик (ефективності) таких будівель. Суть
концепції енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях
бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів тощо)
впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями
(ЕСКО), а оплата здійснюється виключно за рахунок економії (скорочення витрат
на споживання комунальних послуг та енергоносіїв), досягнутої в результаті
здійснення енергоефективних заходів68.

66) Впродовж останніх 3 років річний обсяг коштів в рамках програми зазвичай витрачався за перші 3-4 місяці року, щорічний
обсяг фінансування складав до 500 млн грн, хоча за оцінками Держенергоефективності існуючий попит на кошти програми
наразі складає біля 2 млрд грн. В той же час фінансування житлово-комунальних субсидій складало в середньому біля 70 млрд
грн, що чітко вказує на більшу пріоритетність фінансування субсидій для уряду, ніж програм з енергоефективності.
67) Перші програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Фонду, такі як тестова (мотиваційна) «Перші
ластівки» та базова «Енергодім» були запущені наприкінці 2018 року та в середині 2019 року, відповідно.
68) Детальнішу інформацію див. на веб-сайті Держенергоефективності (https://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1).
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Наближення законодавства є в цілому «раннім». Рамкове законодавче
регулювання сфери енергетичного аудиту застаріло і потребує, перш за все,
оновленого визначення у рамковому законі «Про енергоефективність». З
іншої сторони, вимоги до енергоаудиторів, їх кваліфікаційного рівня, процесу
проведення енергетичної сертифікації будівель, обстеження інженерних систем
та інші технічні моменти були визначені законом України від 22 червня 2017 року
№2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель».
Здійснення енергетичного менеджменту у бюджетних установах регулюється
розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 квітня 2017 року №723 «Про
затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного
менеджменту в бюджетних установах» виконання якого є достатньо
фрагментарним, оскільки стримується відсутністю рамкового закону у сфері
енергоефективності і необхідністю затвердження ряду технічних підзаконних
актів.
З іншої сторони, у 2016 році було затверджено гармонізовані з європейськими
технічні стандарти, які регулюють процедури проведення енергетичних
аудитів та функціонування систем енергетичного менеджменту, які дозволяють
енергоаудиторам та енергоменеджерам здійснювати практичну діяльність,
зокрема наступні:
• ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та
настанова щодо їх проведення;
• ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного
менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію
систем енергетичного менеджменту;
• ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного
менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення
системи енергетичного менеджменту;
• ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного
менеджменту.
Вимірювання
рівня
досягнутої/досяжної
енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання
та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова;
• ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного
менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної
енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.
На противагу енергоаудиту та енергоменеджменту, регулювання механізму
енергосервісу у бюджетній сфері вдалося затвердити на рівні закону України
від 9 квітня 2015 року № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». Однак, внесення
змін до цього закону та Бюджетного кодексу України з метою створення
додаткових стимулів розвитку механізму енергосервісу і усунення бар’єрів для
виконання ЕСКО-контрактів у бюджетній сфері та і не відбулося.
Практичне впровадження є в цілому «просунутим», оскільки навіть незважаючи
на обмеженість регуляторної бази, головні виконавці цього зобов’язання –
Мінрегіонбуд та Держенергоефективності – змогли на імплементаційному рівні
створити необхідне підґрунтя для функціонування систем енергетичного аудиту,
енергетичного менеджменту та енергосервісу. Зокрема, було створено переліки
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підприємств, що надають послуги з енергетичного аудиту, енергосервісу,
впроваджують енергоменеджмент, сформована база даних потенційних об’єктів
енергосервісу у бюджетній сфері, здійснюється сертифікація енергоаудиторів
та фахівців із запровадження системи енергетичного менеджменту і т.д.
Впродовж останніх двох років почав працювати механізм енергосервісних
контрактів у бюджетній сфері. Станом на кінець 2019 року, за інформацією
Держенергоефективності, впроваджувалося 430 ЕСКО-договорів вартістю понад
870 млн грн у 22 областях, середня економія споживання енергії в рамках одного
проекту склала біля 35%. Системами енергоменеджменту / енергомоніторингу
станом на кінець 2019 року було охоплено 15% (223) місцевих органів влади. Також
було укладено 44 угоди про співробітництво та створення атестаційних комісій
які здійснюють діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та
обстеження інженерних систем у закладах вищої освіти69.

Зобов’язання 155 / Створення сприятливих умов для використання
технологій
високоефективного
комбінованого
виробництва
електричної і теплової енергії (когенерації)
• Директива 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року
Зобов’язання передбачає виконання вимог статті 14 та Додатків І і ІІ Директиви
2012/27/ЄС, які направлені на забезпечення максимального використання
потенціалу когенерації, тобто комбінованого виробництва електричної і теплової
енергії, яке має вищу ефективність у порівнянні з їх роздільним виробництвом70.
Наближення законодавства є «раннім» внаслідок затримки із затвердженням
рамкового закону «Про енергоефективність» та необхідністю оновлення
профільного закону України від 5 квітня 2005 року № 2509-IV «Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу». Проект змін до останнього закону (№7465),
розроблений Держенергоефективності, був внесений до Верховної Ради ще
наприкінці 2017 року, однак у серпні 2019 року його було відкликано. У випадку
його затвердження (або іншого законопроекту на його основі) українське
законодавство у сфері когенерації наблизиться до європейського в частині:
• Гармонізація термінології в сфері використання когенерації;
• Проведення комплексної оцінки застосування когенерації кожні 5
років;
• Проведення аналізу витрат і вигід від потенціалу когенерації для
теплогенеруючих об’єктів, потужністю більше 20 МВт;
• Введення критеріїв оцінки та кваліфікація когенераційних установок;
• Надання гарантії походження електричної енергії, яка вироблена
когенерацією.
Практичне впровадження є «раннім». За різними джерелами, станом на
середину 2019 року в Україні працювало лише біля 80 когенераційних установок,
відповідно, цей ринок знаходиться на початковій стадії розвитку.

69) Див. деталі за наступним посиланням / http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_19.pdf
70) Когенерація здатна забезпечити економію первинної енергії приблизно на 40% в порівнянні з окремою покупкою
електроенергії з електричної мережі і виробництвом теплової енергії газовим котлом за рахунок збільшення коефіцієнта
корисної дії генераційної установки з 40-50% до 85% - 95%.
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НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Нафта та нафтопродукти» стосуються гарантування
надійного й безпечного для людини й довкілля функціонування вуглеводневих
ринків.
Вони передбачають підтримання мінімальних запасів сирої нафти й
нафтопродуктів; запобігання перериванню їхнього постачання й транзиту
територією України; заохочення до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел; забезпечення належної якості й безпечності бензину
та дизельного палива; зменшення шкідливих викидів під час зберігання й
транспортування вуглеводнів.
Реалізація цих зобов’язань дозволить зменшити негативний вплив моторного
пального на навколишнє природне середовище, збільшити частку енергії
відновлюваних джерел на транспорті, швидко долати надзвичайні ситуації
чи місцеві кризи, спричинені раптовим перериванням постачань нафти,
нафтопродуктів, а також природного газу, який використовують для виробництва
енергії.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 156 / Створення і підтримка мінімальних запасів сирої
нафти та/або нафтопродуктів
• Директива 2009/119/ЄС
Зобов’язання передбачає розроблення моделі підтримки мінімальних запасів
сирої нафти та нафтопродуктів; здійснення підготовчих інженерно-технічних
заходів, формування таких запасів і запровадження регулярного звітування
щодо них Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Наближення законодавства є «раннім» або таким, що не розпочиналося. У 2019
році Держрезервом розроблені проект постанови про затвердження моделі
мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів і законопроект «Про мінімальні
запаси нафти та нафтопродуктів», в якому, зокрема, наявні елементи плану
реалізації моделі мінімальних запасів. У вересні 2018 року, за дорученням голови
Держгеонадр, здійснено попередню оцінку потреб у додаткових резервуарних
потужностях для нафти й нафтопродуктів. Проте досі не розроблені й не
затверджені плани дій із введення в обіг екстрених і спеціальних резервів
у разі значного порушення постачання нафти; не внесені необхідні зміни до
національного законодавства про підтримку мінімальних запасів нафти та
нафтопродуктів; не створено агентство з управління запасами й не забезпечено
його операційну діяльність; не розроблений кошторис інженерно-технічних
заходів; не здійснено проектування додаткових резервуарних ємностей.
Практична імплементація положень європейського
розпочалася через відсутність нормативних передумов.

законодавства

Зобов’язання 157 / Запобігання перериванню
транспортування нафти й нафтопродуктів
• Статті 275, 276 Угоди про асоціацію
• Додаток XXVI Угоди про асоціацію
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транзиту

не

й

Зобов’язання передбачає вжиття всіх необхідних заходів з метою заборони та
усунення несанкціонованого відбору енергетичних товарів, що переправляються
транзитом або транспортуються територією України; мінімізацію ризику
випадкового переривання, скорочення або зупинки транзиту і транспортування
та швидкого його відновлення; забезпечення ранньої оцінки потенційних ризиків
та проблем, пов’язаних з попитом і пропозицією на нафту.
Наближення законодавства знаходиться на проміжних стадіях прогресу,
між «раннім» та «просунутим». В Україні ст. 292 Кримінального кодексу
України запроваджено кримінальну відповідальність за пошкодження об’єктів
магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та
нафтопродуктопроводів, а також незаконне втручання в роботу технологічного
обладнання. Проте системної роботи в цьому напрямі не ведеться, про що
свідчить збільшення кількості випадків несанкціонованого відбору енергетичних
товарів, що переправляються транзитом або транспортуються територією
України. Розроблено проекти нормативно-правових актів, спрямованих на
посилення відповідальності за пошкодження магістральних нафтопроводів, і
проект концепції гарантування їхньої безпеки. Проте впродовж 2014-2019 років
Уряд не співпрацював з інституціями ЄС у частині забезпечення ранньої оцінки
потенційних ризиків і проблем, пов’язаних із попитом і пропозицією на нафту.
Практична
імплементація
положень
європейського
законодавства
здійснюється, проте має ряд проблем. З одного боку, випадки переривання,
скорочення або зупинки транзиту і транспортування нафти територією
України відсутні, проте ризики настання таких подій постійно зростають через
багаторічне недофінансування робіт із забезпечення надійності об’єктів
системи магістральних нафтопроводів. З одного боку, в 2014-2019 роках
спеціальними підрозділами АТ «Укртранснафта», що виконує функції з усунення
несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, які транспортуються
територією України, виявлено понад півтори сотні «врізок» у магістральні
трубопроводи, проте причин протиправної діяльності державою не подолано.

Зобов’язання 158 / Забезпечення належної якості й безпечності
бензину та дизельного палива
• Директива 2016/802/ЄС
• Директива 98/70/ЄС
Зобов’язання передбачає ухвалення нормативно-правових актів, що
встановлюють обмеження на вміст сірки в моторному пальному й визначають
орган ринкового нагляду й контролю; організацію ефективної системи
перевірки якості пального шляхом відбирання проб, застосування сучасних
методів визначення вмісту сірки, запровадження санкцій за порушення вимог;
визначення єдиних правових, організаційних, фінансово-економічних засад
щодо здійснення контролю якості нафтопродуктів відповідно до норм та
правил ЄС; встановлення системи моніторингу за якістю палива, пов’язаною
із захистом здоров’я населення та навколишнього природного середовища;
надання щорічних звітів про обсяги продажу та якість палива, зокрема стосовно
географічної доступності неетилованого бензину та дизельного палива із
вмістом сірки менше 10 мг/кг.
Наближення законодавства є «раннім» або не розпочиналося. Визначення
в 2016 році Держекоінспекції органом ринкового нагляду (контролю) щодо
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автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива мало
формальний характер у зв’язку з її очікуваною ліквідацією і запланованим
створенням Державної природоохоронної служби. Розроблені проекти
технічних регламентів, що відповідають взятим зобов’язанням, не узгоджено й
не ухвалено. Не створено нормативних передумов для організації ефективної
системи перевірки якості пального, забезпечення належного функціонування
системи міжлабораторних порівнянь результатів випробувань; організації
розроблення проектів національних стандартів; створення системи реагування
на випадок раптових змін у постачанні сировини; розроблення та впровадження
національної системи моніторингу якості палива, що надає достовірні дані про
відповідність нафтопродуктів вимогам ЕN 228 і EN 590. Незрозумілим є поставлене
Урядом завдання про забезпечення можливості використання неетилованого
бензину позашляховиками, сільськогосподарськими і лісогосподарськими
тракторами, оскільки ввезення та реалізація такого пального заборонені в
Україні з 1 січня 2003 року.
Практична імплементація положень європейського законодавства є ранньою
або не розпочиналася. Перевірки якості й безпечності пального здійснюються
епізодично, і лише за скаргами споживачів. Ухвалені лише 19 із 51 національного
стандарта, необхідних для гармонізації вимог до якості й безпечності палива в
Україні та ЄС. При цьому міжвідомчої взаємодії не забезпечено, а виконавець
більшості завдань – Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» – перебуває на
стадії ліквідації. Суттєво ускладнило хід імплементації Директиви 98/70/ЄC
ухвалення закону, що дозволив ввезення в Україну вживаних транспортних
заходів. Використання в них пального, що відповідає екологічним нормам Євро5, втрачає сенс, оскільки це не зменшує шкідливий вплив відпрацьованих газів
на здоров’я людини й навколишнє середовище.

Зобов’язання 159 / Контролювання викидів летких органічних сполук
із резервуарів з нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з
нафтобаз до заправних станцій
• Директива 94/63/ЄС
Зобов’язання передбачає контролювання викидів летких органічних сполук
із резервуарів для зберігання нафтопродуктів і при їхньому транспортуванні з
нафтобаз до заправних станцій; а також проведення інвентаризації резервуарів
для зберігання і транспортних засобів для перевезення нафтопродуктів згідно з
нормами ЄС.
Наближення законодавства є «раннім» або не розпочиналося, маючи ряд
проблем. Проект технічного регламенту, який встановлює вимоги до зберігання,
транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та
автозаправних станцій, що в цілому відповідає вимогам Директиви 94/63/ЄС,
розроблено, проте не узгоджено заінтересованими органами виконавчої влади і
не затверджено Урядом. Завдання з проведення інвентаризації резервуарів для
зберігання і транспортних засобів для перевезення нафтопродуктів реалізовано
в рамках виконання іншого документа, а саме завдяки запровадженню з 1 липня
2019 року ліцензування виробництва, зберігання моторного пального й торгівлі
ним. Однією з умов надання ліцензії є наявність сертифікованого обладнання.
Безпосереднє ж виконання поставлених Урядом завдань зі створення
необхідних для імплементації Директиви 94/63/ЄС нормативних передумов є
неможливим, через її невірний переклад українською. Зокрема, нафтопродукти
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(а саме автомобільний бензин, дизельне паливо, гас, скраплений нафтовий газ)
названі в плані імплементації бензином, нафтобази – терміналами, резервуари
– мобільними контейнерами, автозаправні комплекси – сервісними станціями, а
пристрої для заливу та зливу нафтопродуктів – вантажними кранами.
Практична імплементація положень європейського законодавства є «ранньою».
На виконання ухвалених рішень введено в дію чотири національні стандарти і
створено Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали
ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним,
та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Проте
інституційне, фінансове, кадрове та інше ресурсне забезпечення є недостатнім
для перевірки дотримання встановлених вимог.

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (ВДЕ)
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Україна вперше взяла на себе офіційні зобов’язання перед ЄС з розвитку
відновлюваних
джерел
енергії
2011,
ставши
членом
Енергетичного
Співтовариства, в Угоді ж про асоціацію зобов’язання імплементувати положення
базової директиви у сфері ВДЕ № 2009/28/ЄС з’явилися лише наприкінці 2018
року після оновлення Додатку XXVII Угоди про асоціацію.
Директива 2009/28/ЄС є рамковим документом ЄС, який визначає цілі розвитку
ВДЕ та стимули для їх виробництва. Найголовнішою вимогою цієї директиви
є взаємні зобов’язання для держав-членів ЄС досягати певних визначених
національних цілей з (1) частки ВДЕ у кінцевому споживанні енергії та частки
використання ВДЕ у виробництві електроенергії, опаленні / охолодженні та (2)
частки ВДЕ у транспорті71. В цілому ЄС планує досягти частки ВДЕ у кінцевому
споживанні щонайменше 32% до 2030 року72, а у довгостроковій перспективі, до
2050 року, в рамках нещодавно оголошеної політики «Зеленого курсу», частка
енергії з ВДЕ має зрости ще більше, щоб досягти заявленої цілі кліматичної
нейтральності.
Крім визначення цілей з ВДЕ та правил їх статистичного розрахунку, Директива
2009/28/ЄС також визначає загальні умови спільних проектів з ВДЕ між країнами
ЄС та третіми країнами, гарантії походження ВДЕ, різні дотичні адміністративні
процедури, поширення інформації та навчання, а також умови доступу енергії,
виробленої з ВДЕ до електропередавальних мереж.

Зобов’язання 160 / Стимулювання
відновлюваних джерел

виробництва

енергії

з

• Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року
Зобов’язання передбачає впровадження з боку України цілого комплексу
заходів, спрямованих на:
• Створення національної системи планування і стимулювання розвитку
ВДЕ, включаючи встановлення відповідних цілей;
71) Так, наприклад, Директива встановлює обов’язкову ціль для всіх держав-членів, що частка ВДЕ у формах біопалива,
електроенергії та водню повинна становити щонайменше 10% від загального споживання палива у секторі транспорту всіма
типами транспортних засобів до 2020 року.
72) https://www.energy-community.org/dam/jcr:a70ca2dc-6043-4dbd-8cca-84b755efc71d/PG_2030_Targets_112018.pdf
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• Запровадження цільових схем підтримки виробництва енергії з ВДЕ;
• Забезпечення прозорого та недискримінаційного доступу виробників
енергії з ВДЕ до передавальних мереж;
• Запровадження ряду адміністративних процедур, необхідних для
розвитку ринків ВДЕ;
• Стимулювання використання палив з ВДЕ на транспорті шляхом
законодавчого закріплення технічних вимог до виробництва і
використання біопалив та біорідин із скороченням обсягів викидів
парникових газів; позначення палива, що складається з його назви,
марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту біокомпонентів
та внесення таких даних до розрахункових документів; вироблення
стабільної й прогнозованої політики стимулювання використання
енергії відновлюваних джерел, і залучення інвестицій.
Наближення законодавства та його практичне впровадження є «просунутим». З
2014 року Україна здійснює планування розвитку ВДЕ на загальнонаціональному
рівні у формі планів дій з відновлюваної енергетики73. Наразі готується концепція
плану дій до 2030 року74. Ключовими показниками ефективності Енергетичної
Стратегії України до 2035 року75 визначено, зокрема, частку ВДЕ в загальному
первинному постачанні енергії: до 2030 року – 17%, до 2035 року – 25%; у генерації
електроенергії (енергобалансі): до 2030 року – понад 13%, до 2035 року – понад
25%.
Фактична частка ВДЕ в енергобалансі Україні за станом на 2018 рік становила 7 %76.
У разі затвердження проєкту Концепції «зеленого» енергетичного переходу
України до 2050 року77, опублікованої на початку 2020 року, довгострокові цілі
України з ВДЕ можуть стати амбітнішими.
Перша схема підтримки виробництва енергії з ВДЕ в Україні була запроваджена
в 2009 році у вигляді «зелених тарифів»78, а саме являли собою нормативно
зафіксовані ціни на закупівлю електроенергії79, виробленої з ВДЕ, державним
підприємством «Енергоринок», що, після подолання низки адміністративних
бар’єрів, дозволило наростити виробництво «зеленої» електроенергії.
У квітні 2019 року ухвалено нову схему організації ринку ВДЕ, що замінить
механізм «зеленого» тарифу80. За отримання пільгової ціни продажу «зеленої»
електроенергії її виробники змагатимуться на аукціоні, а розмір пільгової ціни
буде зменшено для сонячної генерації – на 25% та для вітрової генерації – на 10%,
з подальшим щорічним зменшенням на 2,5% і 1,5% відповідно впродовж 3 років,
що враховує здешевлення альтернативних технологій генерації електроенергії
впродовж останнього десятиріччя.
73) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text
74) https://www.kmu.gov.ua/news/u-ramkah-proektu-yes-twinning-derzhenergoefektivnosti-iz-avstrijskimi-ta-italijskimiekspertami-prodovzhuyut-udoskonalyuvati-zakonodavstvo-u-chistij-energetici
75) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text
76) http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_19.pdf
77) https://menr.gov.ua/news/34424.html
78) Затвердженої Законом України від 25 вересня 2008 року № 601-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо
встановлення «зеленого» тарифу».
79) Крім фіксації розміру такої ціни (тарифу), її розмір був визначений в євро з метою захисту інвестиційних проектів ВДЕ від
коливань обмінного курсу.
80) Закон України від 25 квітня 2019 року № 2712-VIII поширюється на вітрові електростанції потужністю більше 5 МВт і на сонячні
потужністю більше 1 МВт.
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Утім, стрімке введення в дію потужностей ВДЕ у 2018-2019 роках81 (особливо
великих установок сонячної генерації) на фоні запуску з 1 липня 2019 року нової
моделі ринку електроенергії призвело до неможливості держави (у вигляді ДП
«Гарантований покупець») виплачувати виробникам енергії з ВДЕ фіксований
«зелений тариф»82. Після перемовин між державою та власниками «зелених»
електростанцій, 16 липня 2020 року прийнято компромісний законопроект №
365883, який знизив «зелений» тариф для сонячних електростанцій, прийнятих
до експлуатації до 2020 року від 10 до 15%, для вітрових електростанцій – на 7,5%,
а для обох вищеперерахованих типів електростанцій, введених в експлуатацію
після 2020 року – зниження буде складати ще додаткові 2,5%. Також, всі нові
сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт, введені в експлуатацію після
1 серпня 2020 року, зможуть це зробити виключно через механізм аукціонів,
а з 2022 року всі виробники електроенергії з ВДЕ будуть нести фінансову
відповідальність за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних)
графіків виробництва електроенергії. Розмір допустимої похибки прогнозування
становитиме для вітрової генерації – 10%, для сонячної генерації – 5%.
У сфері застосування ВДЕ на транспорті в Україні:
– скасовано вимоги щодо ведення державного реєстру
суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську
діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг
рідких біологічних видів палива та біогазу;
– звільнено від обкладення податком на додану вартість до 1
січня 2023 року операції із ввезення в Україну транспортних
засобів, оснащених виключно електричними двигунами;
– прийнято закон про щодо створення доступу до
інфраструктури зарядних станцій для електромобілів84,
який має врегулювати питання розвитку електрозарядної
інфраструктури та стимулів для використання електромобілів
в Україні.
Проте розроблений на виконання зобов’язання законопроєкт «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва
рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива
з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (№
734885) було подано в обхід установленої процедури. За висновком Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, документ «потребує
всебічного обґрунтування з наданням відповідних розрахунків», оскільки
«низький попит на паливо з біоскладником може зменшити пропозицію на ринку
традиційного палива, зумовивши його дефіцит».
Прийнято методом «підтвердження» три національних стандарти «Критерії
сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання.
Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення» (частини 2-4 серії ДСТУ
81) Так, лише за один рік, з 2018 по 2019 рік, загальна встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики зросла рівно в
3 рази, з 2,2 ГВт до 6,9 ГВт. Головною мотивацією прискорення їх будівництва стало бажання інвесторів отримати вищі «зелені»
тарифи, до введення в дію аукціонів.
82) Однією з причин такого дисбалансу (крім вбудованих вад нового ринку електроенергії, які спричинили дефіцит коштів
«Гарантованого покупця») стала також відносна дорожнеча «зеленої» електроенергії на ринку: обсяг виробництва енергії
з ВДЕ на ринку електроенергії становить біля 2%, в той час як виплати по «зеленим тарифам» вимагають акумуляції коштів у
розмірі біля 8% від обсягу ринку.
83) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69138
84) Закон України від 11 липня 2019 року № 2754-VIII.
85) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
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EN 16214:2017). У Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив передбачено позначення палива,
що складається з його назви, марки нафтопродукту, екологічного класу і вмісту
біокомпонентів.
При цьому для виконання більшості вимог європейського законодавства в
Україні відсутня належна інфраструктура (інституційне, кадрове та фінансове
забезпечення).

ЕНЕРГЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТ УРА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
В контексті триваючого процесу побудови в ЄС внутрішнього енергетичного
ринку (Internal energy market), в ЄС виникла велика потреба у розвитку
енергетичної інфраструктури, яка б могла подолати фрагментарність
та
ізольованість
енергетичних
ринків
окремих
держав-членів
ЄС.
Довгострокове бачення цього процесу було оформлене в Керівних принципах
транс’європейської енергетичної інфраструктури (або Керівні принципи TEN-E),
які побачили світло у 2011 році86 і встановили головну мету – забезпечити кращу
пов’язаність національних та регіональних енергетичних ринків в ЄС між собою
та з третіми країнами шляхом створення стимулів для побудови відповідних
мережевих з’єднань в рамках т. зв. «проектів, що становлять спільний інтерес»
(Projects of Mutual Interest - PMI). Вони визначають дев’ять пріоритетних
стратегічних коридорів з інфраструктурою у сферах електроенергії, газу та
нафти та три пріоритетні інфраструктурні райони для європейських магістралей
з передавання електроенергії, розумних мереж та мереж транспортування
вуглекислого газу.
Ключовим актом ЄС, який регулює цю сферу є Регламент (ЄС) 347/2013, який
впорядковує дозвільні процедури для таких проектів та режим сприяння
інвестиціям в вищеперераховані типи енергетичної інфраструктури. Механізм
Енергетичного Співтовариства також передбачає співпрацю і з третіми
країнами, які не є членами ЄС, в рамках транскордонних проектів PECI (Projects
of Energy Community Interest), впровадження яких має бути полегшено внаслідок
гармонізації дозвільних процедур та доступу до механізму транскордонного
розподілу витрат та фінансування (за наявності інституційних передумов).
Підсектор «Енергетична інфраструктура» передбачає ключове зобов’язання для
України створити та впровадити механізм затвердження пріоритетних проектів
спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та нафти в
рамках Енергетичного Співтовариства, а також стати частиною середовища
проектів взаємного інтересу ЄС (PMI).
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 161 / Створення умов для реалізації проектів інтересу
Енергетичного Співтовариства (PECI) та проектів взаємного
інтересу ЄС (PMI)
• Регламент (ЄС) 347/2013 від 17 квітня 2013 року

86) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_06_304
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Наближення законодавства до вимог Регламенту (ЄС) 347/2013 наразі є таким,
що не розпочиналося. Перша робота на цьому напрямку розпочалася лише на
початку 2019 року, коли експерти Секретаріату Енергетичного Співтовариства
презентували результати юридичного аналізу чинної нормативно-правової бази
України, яка є дотичною до виконання вимог Регламенту (ЄС) 347/2013 в рамках
проекту технічної допомоги ЄС «EU4Energy».
Практичне впровадження не розпочиналося внаслідок браку відповідного
регулювання.

СТАТИСТИКА ЦІН НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Україна взяла на себе зобов’язання привести національне законодавство у
сфері енергетичної статистики, приєднавшись до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства, оновлений перелік acquis якого вимагає, щоб
договірні сторони імплементувати положення двох Регламентів ЄС – 1099/2008
та 2016/1952 – які встановлюють ряд вимог з уніфікації системи збору, аналізу та
розповсюдження статистичних даних як для енергетичного сектору в цілому,
так і окремо для статистики цін на природний газ та електроенергію.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 162 / Встановлення загальних рамок для виробництва,
передачі, оцінки і розповсюдження порівняної статистики
енергетики, та приведення статистики цін на природний газ та
електроенергію у відповідність з вимогами ЄС
• Регламент (ЄС) 1099/2008 від 22 жовтня 2008 року
• Регламент (ЄС) 2016/1952
Зобов’язання передбачає організацію статистичної системи в енергосекторі
відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 1099/2008, зокрема системи збору
даних про кількість енергії і встановлює правила збору таких даних у сферах
виробництва, передавання, оцінки і розповсюдження порівняльної енергетичної
статистики в ЄС.
Зобов’язання передбачає встановлення уніфікованих правил збору статистичної
інформації, яка стосується різних компонентів роздрібних цін на природний газ
та електроенергію, які сплачуються у секторі домогосподарств, відповідно до
вимог Регламенту (ЄС) 2016/1952, що дозволить забезпечити належний рівень
прозорості їх формування та зробити методологічно співставними з правилами,
які діють в ЄС.
Наближення законодавства та практичне впровадження є в цілому «просунутим».
Після затвердження і початку впровадження нових рамкових законів на
ринках газу та електроенергії – закони України «Про ринок природного газу»
та «Про ринок електричної енергії» – було досягнуто суттєвого прогресу у
зближенні правил збору, аналізу та розповсюдження статистичної інформації в
енергосекторі.
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Зокрема, більшість наборів річних та місячних даних, які вимагаються Регламентом
(ЄС) 1099/2008, включаючи цінову статистику по ринкам газу та електроенергії,
в Україні збираються та оприлюднюються. Державна служба статистики України
(Держстат) збирає і подає до Євростату річну енергетичну статистику, дані
якої наявні, починаючи з 2017 року, а також не пізніше грудня звітного року
публікує продуктові баланси та надсилає відповідні заповнені опитувальники до
Євростату за попередній рік, і подає щорічні звіти зі статистичної якості.
Втім, досі не всі набори даних та статистичні методології в енергетичній
статистиці є наближеними до європейських вимог. Так, наприклад, дані з
виробництва та споживання твердих біопалив не відповідають вимогам
Регламенту, є ряд пробілів у зборі та передачі до Євростату певних наборів
місячних даних, зокрема у секторах нафти та природного газу.
Держстат знаходиться на етапі побудови системи збору, аналізу та
розповсюдження статистики роздрібних цін на природний газ та електроенергію.
Незважаючи на те, що починаючи з 2017 року Держстат публікує середні ціни на газ
та електроенергію, що діють для промислових споживачів та домогосподарств,
їх розподіл на компоненти та подальший аналіз досі не здійснюється.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Використання ядерної енергії в мирних цілях активно відбувається в Україні в
різних секторах економіки, медицині, сільському господарстві, й найбільше – в
енергетиці.
Україна експлуатує 15 атомних енергетичних реакторів на 4-х майданчиках
АЕС загальною встановленою потужністю 13,8 ГВт. Це складає 24% від всіх
встановлених потужностей різного типу електростанцій в державі. При цьому
АЕС в останні роки виробляють в середньому 54-55% електроенергії в загальному
балансі. Тобто, АЕС України є основою електроенергетики держави.
З моменту набуття незалежності, в Україні докладалися зусилля зі створення
національного законодавства в сфері використання ядерної енергії та
радіаційної безпеки. При цьому враховувались найкращі світові зразки ядерного
законодавства. В рамках спільних проектів допомогу надавали закордонні
партнери із ЄС, США та Канади. У 1995 р. ВР був прийнятий фундаментальний
Закон України в цій сфері «Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку».
На підставі цього закону були прийняті спеціальні закони в рамках розвитку
національного ядерного законодавства: «Про поводження з радіоактивними
відходами» (1995 р.), «Про видобування та переробку уранових руд» (1997
р.), «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (1998 р.),
«Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» (2000 р.),
«Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (2000 р.) та інші, які
встановлюють правові рамки забезпечення ядерної та радіаційної безпеки з
окремих питань. Паралельно розвивалася підзаконна нормативно-правова база
за окремими напрямами, внаслідок чого на сьогодні Україна має розвинену
систему державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, незалежність
національного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки від оператора
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АЕС, ліцензіатів та від міністерства, в сферу управління якого входять оператор
та ліцензіати, а українське законодавство в цій сфері відповідає кращим світовим
зразкам. Система державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки,
заснована на імплементації принципів безпеки використання ядерної енергії
та радіаційного захисту та вимог законодавства, в процедурах та методології
відповідає міжнародним стандартам. Це було підтверджено також у підсумкових
звітах місій IRRS (INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE) в Україні, які
проводяться МАГАТЕ за запрошенням держави.
Фундаментальні принципи забезпечення ядерної безпеки та радіаційного
захисту, що були визначені також в українському законодавстві ще в 90-х роках
20-сторіччя, були пізніше відображені в Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаній
конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку
поводження з радіоактивними відходами, Конвенції про фізичний захист ядерного
матеріалу та інших конвенціях, що складають правові рамки міжнародного
режиму ядерної та радіаційної безпеки та які були прийняті міжнародною
ядерною спільнотою після аварії на Чорнобильській АЕС. Депозитарієм цих
документів є Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), у структурі ООН.
Україна є Стороною всіх Конвенцій у цій сфері. Але тільки дві з них зобов’язують
раз на три роки готувати Національні доповіді про виконання зобов’язань, що
випливають із Конвенції про ядерну безпеку та Об’єднаної конвенції. Національні
доповіді надаються Сторонам Конвенцій та презентуються на Нараді Сторін.
Директиви ЄС87, що частково регулюють сферу ядерної енергетики,
розроблялися на основі Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаної конвенції та
стандартів та рекомендацій МАГАТЕ.
Цілі всіх цих директив ЄС можна викласти таким чином:
- Кожна держава має запровадити та підтримувати
національні законодавчі, регулятивні та організаційні рамки
(«національні рамки») для встановлення стандартів безпеки
ядерних установок, установок для поводження з РАВ та
стандартів радіаційного захисту персоналу та населення від
іонізуючого випромінювання;
- Встановити розподіл відповідальності між відповідними
компетентними державними органами в сфері використання
ядерної енергії. Забезпечити наявність незалежного
національного органу регулювання ядерної та радіаційної
безпеки (ЯРБ) з функціями встановлення критеріїв ЯРБ,
норм, правил та стандартів з ЯРБ. Має бути реалізований
дозвільний принцип (ліцензування) регулятором з ЯРБ всіх
видів діяльності в цій сфері. Нагляд та контроль регулятора
за дотримання вимог ЯРБ, застосування ним заходів впливу
до порушників;

87) До таких директив ЄС належать:
1. Директива Ради ЄС 2014/87/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок
(замінює Директиву № 2009/71/Євратом).
2. Директива Ради ЄС 2013/59/Євратом, що встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від
іонізуючого випромінювання.
3. Директива Ради ЄС 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та
безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.
4. Директива Ради ЄС 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого
ядерного палива.
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- Встановити відповідальність операторів АЕС та ліцензіатів
за безпеку. Забезпечити фінансовими та людськими
ресурсами дотримання стандартів безпеки під час
експлуатації ядерних установок, джерел іонізуючого
випромінювання та при поводженні з відпрацьованим
паливом та радіоактивними відходами;
- Забезпечити прозорість діяльності в сфері використання
ядерної енергії та встановити національні вимоги
інформування та участі громадськості. Держава повинна
мати національні стратегії та програми поводження з
відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.
Всі ці фундаментальні цілі в Україні визначені в національному спеціальному
законодавстві, нормативно-правових актах та створених організаційних рамках.
Функціонує державна система регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Реалізація зобов’язань за директивами ЄС в цій сфері дозволить удосконалити
деякі процедури та уніфікувати підходи до розробки національних стратегій та
програм.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 163 / Встановлення основних принципів радіаційного
захисту населення та осіб при професійному, медичному опроміненні
• Директива Ради 2013/59/Євратом
Держави-члени встановлюють правові вимоги і належний режим регулятивного
контролю, які в усіх ситуаціях опромінення відображатимуть систему
радіаційного захисту, що базується на принципах обґрунтування, оптимізації та
обмеження доз.
Наближення законодавства є «досконалим». Законодавство України в сфері
використання ядерної енергії в цілому відповідає вимогам директиви, проте
існують розбіжності в застосуванні окремих термінів та в окремих напрямах
державного регулювання в сфері використання ядерної енергії, що потребує
приведення у відповідність до положень директиви.
З метою регуляторного наближення норм acquis ЄС до національного
законодавства 18 вересня 2019 року ВР прийнятий Закон України №107-ІХ «Про
внесення змін до деяких законів України в сфері використання ядерної енергії».
Цим законом внесені зміни до законів: «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної
енергії»; «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»; «Про
видобування та переробку уранових руд».
Законом врегульовані питання ядерної та радіаційної безпеки в частині
зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; врегульовані
питання радіаційного захисту при медичному опроміненні; удосконалено
державне регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та
запроваджено ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості
технологічного циклу виробництва уранового концентрату.
Практична імплементація є «раннім». На виконання вимог закону України №107ІХ, розпорядженням КМУ від 27.11.2019 №1417-р затверджений План заходів щодо
зниження рівня опромінення радоном, продуктами його розпаду, мінімізації
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довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових
будівлях, робочих місцях на 2020-2024 рр.
План передбачає створення міжвідомчої координаційної групи за участі
МОЗ, Держатомрегулювання, інших заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, Національної академії медичних наук (за згодою), обласних
державних адміністрацій, Київської міської держадміністрації, органів місцевого
самоврядування. Також у Плані є розроблення та затвердження Порядку та
Методики проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні
ризики, проведення моніторингу рівнів радону, формування бази даних щодо
рівнів радону в повітрі будинків, формування реєстру сертифікованих експертів
з протирадонових заходів, затвердження вимог до звітності та критеріїв щодо
здійснення протирадонових заходів на робочих місцях, за винятком підприємств,
де опромінення радоном є наслідком технологічного процесу (шахти, переробка
урану тощо), а діяльність підпадає під регуляторний контроль, просвітницька
робота з населенням та інше.
Оскільки План затверджений наприкінці 2019 р., оцінити хід його виконання поки
що неможливо.

Зобов’язання 164 / Узгодження процедури транскордонного
перевезення відпрацьованого ядерного палива з державамичленами ЄС
• Директива Ради 2006/117/Євратом
Відповідно до вимог Директиви Ради ЄС 2006/117/Євратом про нагляд та контроль
за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива
необхідно було удосконалити процедуру погодження перевезень з державами
ЄС, включаючи розробку та затвердження форми стандартного документу для
подання заяви на опрацювання міжнародних перевезень.
Наближення законодавства є «досконалим». Постановою КМУ від 21.08.2019
№759 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних
перевезень радіоактивних матеріалів» удосконалена термінологія та
передбачена процедура узгодження з компетентними органами держав-членів
ЄС. Проект зазначеної постанови КМУ погоджувався з експертами ЄС в рамках
проекту технічної допомоги ЄС.
Практична імплементація є «ранньою». На виконання постанови КМУ №759,
Держатомрегулювання розробила проект наказу «Про затвердження
форми стандартного документу для нагляду та контролю за перевезенням
радіоактивних відходів та відпрацьованого палива». Проект знаходиться
на узгодженні в ЦОВВ. Зміст документу був опрацьований та погоджений з
експертами ЄС в рамках проекту технічної допомоги ЄК.

Зобов’язання 165 / Наближення регулювання у сфері забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки до вимог ЄС (в частині радіаційного
захисту)
• Директива Ради 2013/59/Євратом
Регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні відповідає
фундаментальним вимогам ЄС. Тому завданнями для України є уточнення
термінології, створення державної системи обліку та контролю індивідуальних
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доз працівників, включаючи екіпажі повітряних суден та окремі уточнення
в процедурах, встановлення єдиних основних норм безпеки поводження з
матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження.
Наближення законодавства є «просунутим». Основним завданням є встановлення
принципів радіаційного захисту населення та осіб при професійному, медичному
опроміненні. Такі принципи були впроваджені прийняттям змін до законів України
Законом від 18.09.2019 за № 107-IX «Про внесення змін до деяких законів України
у сфері використання ядерної енергії».
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання створення
єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення»
готується для перепогодження з ЦОВВ у зв’язку зі зміною уряду.
Практична імплементація є також переважно «просунутою». Зокрема, на
виконання завдання запровадження практики консультування суб’єктів
діяльності в сфері використання ядерної енергії з експертами з радіаційного
захисту щодо дотримання вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної
безпеки Держатомрегулювання розроблений законопроект про внесення змін до
Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Але у зв’язку
зі зміною уряду скасовано рішення Кабінету Міністрів України про схвалення
законопроекту та листом Секретаріату Кабінету Міністрів України №7734/0/220 від 05.03.2020 р. повернуто до Держатомрегулювання, відповідно до пункту
2 40 Регламенту Кабінету Міністрів України для перепогодження з ЦОВВ. У
зв’язку з цим проект закону України було розіслано Держатомрегулювання
на перепогодження до ЦОВВ. Функції зі створення державної системи обліку
та контролю індивідуальних доз опромінення працівників (включаючи екіпажі
повітряних суден) закріплені у підпункті 26 пункту 4 Положення про Державну
інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363.
Виконання завдань за зобов’язанням, за які відповідає МОЗ, а саме, щодо
регулювання радіаційного захисту людини від впливу природних радіонуклідів,
знаходиться в стадії критичного невиконання. Оскільки після реорганізації
МОЗ та скасування санітарної служби, частину функцій якої було передано
в Держспоживслужбу, в структурі МОЗ (Центр громадського здоров’я)
відсутній підрозділ, що відповідає за радіаційний захист людини, у т.ч. від
впливу природних радіонуклідів. Таким чином, існує організаційний вакуум та
інституційна неспроможність для забезпечення виконання цих завдань.

Зобов’язання 166 / Налагодження співпраці з ЄС для здійснення
спільних досліджень і розробок у сфері ядерної енергетики
Співпраця з ЄС відбувається в рамках наступних ініціатив:
- Реалізація проектів Програми INSC (Інструменту із
співробітництва з ядерної безпеки) відповідно до щорічних
програм дій за трьома напрямами : «підтримка оператора»,
«Поводження з РАВ», «Підтримка Регулятора», та ініціювання
нових проектів.
- Співробітництво України за програмою ЄС «Горизонт-2020».
Наближення законодавства є «досконалим». Угода між урядом України та
Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну
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співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та
навчання Євратом (2014-2018) підписана 27 червня 2016 року в м. Брюссель.
Практична імплементація є «просунутою». Проекти в рамках Програми INSC
успішно здійснювалися за трьома напрямами й до набуття чинності Угоди про
асоціацію. На сьогодні проекти завершені за напрямом «Підтримка Оператора»,
йде процес підготовки нових пропозицій. В стадії реалізації знаходяться проекти
«Підтримка Регулятора» та «Поводження з РАВ».
За програмою «Горизонт-2020» створений Національний координаційний пункт
(НКП) на базі ННЦ «ХФТІ», українські науковці увійшли до програмних комітетів
Програми, отримали фінансову підтримку для створення НКП та здійснення
досліджень.

Зобов’язання 167 / Наближення регулювання у сфері забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки до вимог ЄС (в частині безпеки
ядерних установок)
• Директива Ради 2014/87/Євратом
• Директива Ради 2009/71/Євратом
Наближення регулювання у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки
до вимог ЄС (в частині безпеки ядерних установок) вимагає наступних кроків:
• встановлення
національних
законодавчих,
регуляторних
організаційних рамок безпеки на ядерних установках;
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• визначення компетентного регуляторного органу влади у галузі
безпеки ядерних установок та закріплення обов’язків власників
ліцензії;
• запровадження порядку регулювання навчання та тренування
працівників, які мають обов’язки, що стосуються безпеки ядерних
установок;
• забезпечення доступності інформації щодо регулювання ядерної
безпеки для працівників та населення та встановлення порядку
звітування щодо ядерної безпеки держави.
Наближення законодавства є «досконалим». Всі фундаментальні принципи
забезпечення регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо ядерних
установок директиви вже закріплені в національному законодавстві, а саме:
— встановлений розподіл відповідальності між відповідними
компетентними державними органами в сфері використання
ядерної енергії;
— забезпечена наявність незалежного національного органу
регулювання ЯРБ з функціями встановлення критеріїв ЯРБ,
норм, правил та стандартів з ЯРБ в Законі України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
— реалізований дозвільний принцип (ліцензування)
регулятором з ЯРБ всіх видів діяльності в цій сфері у Законі
України «Про дозвільну діяльність в сфері використання
ядерної енергії»;
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— здійснюється нагляд та контроль регулятором за
дотриманням вимог ЯРБ, застосування заходів впливу ним до
порушників. Встановлена відповідальність операторів АЕС та
ліцензіатів за безпеку;
— забезпечена прозорість діяльності в сфері використання
ядерної енергії та встановлені національні вимоги
інформування та участі громадськості.
Серед заходів, які знаходяться в процесі виконання, але термін виконання яких
ще не настав, підготовка законопроекту про внесення змін до деяких законів
України щодо визначення понять та термінів у сфері безпеки ядерних установок.
Практична імплементація є «досконалою». Всі норми впроваджені на практиці
через створення відповідних процедур та інструментів.
Держатомрегулювання встановлює критерії з ЯРБ у своїх НПА відповідно до
«Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки», затвердженого постановою КМУ від 08.02.1997 р. № 163.
Держатомрегулювання впроваджує дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії, керуючись пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної
безпеки і виходячи з необхідності всебічної оцінки безпеки у разі прийняття
рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру.
Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері
використання ядерної енергії і передбачає:
— ліцензування окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії;
— ліцензування діяльності експлуатуючої організації на
окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або
сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу
такій організації окремих дозволів на виконання певних видів
робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної
установки або сховища для захоронення радіоактивних
відходів;
— ліцензування діяльності, пов’язаної із здійсненням
персоналом безпосереднього управління реакторною
установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої
організації, до службових обов’язків яких належить
здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;
— видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення
радіоактивних матеріалів;
— державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;
— видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів.
Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання
ядерної енергії суб’єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
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До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством
порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки
ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів,
джерел іонізуючого випромінювання та уранових об’єктів, а також документи,
що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження
заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та
радіаційної безпеки.
Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо
їх оформлення та змісту встановлюються Держатомрегулювання відповідними
НПА для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища
для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії.
Держатомрегулювання здійснює державний нагляд за дотриманням оператором
та ліцензіатами норм, правил та стандартів з ЯРБ, умов ліцензії та має право
застосовувати заходи впливу до порушників (в рамках адміністративного або
кримінального провадження) відповідно до «Порядку здійснення державного
нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки», затвердженого
постановою КМУ від 13.11.2013 № 824.
Прозорість діяльності Держатомрегулювання забезпечується щорічними
доповідями про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, роботою
колегіально-дорадчих органів при ньому: Колегія, Громадська Рада. Важлива
інформація про події розміщується на сайті Держатомрегулювання, надається
інформація на запити громадян. Проводяться громадські слухання відповідно
до «Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної
енергії та радіаційної безпеки», затвердженого постановою КМУ від 18.07 1998
р. № 1122, у випадках продовження терміну експлуатації ядерної установки
або перед прийняттям рішення про видачу ліцензії на будівництво ядернонебезпечного об’єкта.

Зобов’язання 168 / Наближення безпечного управління
відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами до вимог ЄС
• Директива Ради 2011/70/Євратом
Зобов’язання випливає з вимог Директиви Ради 2011/70/Євратом та стосується
фундаментальних принципів забезпечення безпеки при поводженні з
відпрацьованим паливом та РАВ, а також фінансового забезпечення поводження
з РАВ та ВЯП, наявності національної стратегії та програми поводження з ними.
Наближення законодавства є переважно «досконалим». Всі фундаментальні
вимоги відображені в чинних законах України «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку», «Про поводження з РАВ», «Про дозвільну діяльність в
сфері використання ядерної енергії».
Практична імплементація є «просунутою». Всі завдання, які належать до
компетенції національного регулятора – Держатомрегулювання або вже
виконані, або знаходяться на просунутій стадії, водночас майже нічого не
зроблено в питаннях компетенції Мінекоенерго та ДАЗВ, що знаходиться в сфері
його управління.
Завдання, за виконання яких відповідає Мінекоенерго та Державна адміністрація
з управління зоною відчуження (ДАЗВ) – не реалізовані. Термін виконання – 2020
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рік. Але є побоювання, зокрема, щодо Національної програми поводження з
ВЯП та РАВ, що вона не буде підготовлена. Про що свідчить попередній досвід,
оскільки остання Програма поводження з РАВ закінчилася у 2017 році, й не було
підготовлено документу на її продовження або заміну.

КРОС-СЕКТОРА ЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Енергетичний регулятор
Зобов’язання 169 / Забезпечення незалежності регуляторної
агенції на енергетичних ринках
• Директива 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року
• Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року
Регуляторною агенцією, що здійснює регулювання діяльності природніх
монополій на ринках газу, електроенергії, тепла та житлово-комунальних
послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вимоги до національного
регулятора на енергетичних ринках, що містяться в Главах VIII Директиви
2009/73/ЄС та IX Директиви 2009/72/ЄС і направлені на забезпечення реальної
незалежності національних регуляторних агенцій від політичного втручання та
впливу ключових гравців на енергетичних ринках, та забезпечення адекватного
регулювання природних монополій, які існують внаслідок специфіки побудови
енергетичних ринків.
Наближення законодавства є «просунутим». У 2016 році було прийнято рамковий
закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», який в цілому відповідає вимогам директив
ЄС. Однак наприкінці 2019 році Верховна Рада України ухвалила зміни до цього
закону88, який створив загрозу незалежності НКРЕКП. Статус регулятора було
змінено із незалежного державного колегіального органу на центральний
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що підпорядковується Уряду.
Попри спроби закріпити деякі елементи незалежності нового органу, реальна
можливість НКРЕКП бути рівновіддаленим арбітром між Урядом та учасниками
ринку, залишаючись при цьому частиною виконавчої влади, наразі є під питанням.
Практичне впровадження є також «просунутою». НКРЕКП вдалося оновити
(відповідно до конкурсної процедури у законі 2016 року) лише у травні 2018 року,
і впродовж останніх двох років НКРЕКП в цілому вдавалося належним чином
виконувати свої функції. Однак, комісії так і не вдалося позбутися політичного
втручання у свою діяльність, наслідком чого стала поява ряду неоднозначних
регуляторних рішень, які показали, що НКРЕКП слідує у фарватері економічної
політики уряду, яка була (і є) спрямованою на викривлення ринкових механізмів
в обмін на соціально популярні рішення (наприклад, утримання занижених цін на
електроенергію, газ та тепло для населення і т.д.). Після внесення змін до закону
про НКРЕКП ця залежність ризикує посилитись ще більше.

88) Закон України від 19.12.2019 № 394-IX (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/394-IX#Text).
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Правила доброчесності та прозорості на гуртовому
ринку електроенергії та газу
Зобов’язання 170 / Запровадження правил доброчесності та
прозорості на гуртовому ринку електроенергії та газу
• Регламент (ЄС) 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року (REMIT)
Зобов’язання передбачає запровадження ряду регуляторних вимог щодо
інсайдерської торгівлі та протидію прихованим маніпуляціям на оптових
сегментах ринків газу та електроенергії, спрямованих на досягнення кращої
прозорості та забезпечення конкуренції на цих ринках. Директива REMIT була
введена дію в ЄС з листопада 2018 року, її ключовими принципами є реєстрація,
збір даних, моніторинг та співпраця регуляторних агенцій.
Детальніше, передбачається наступне:
• Встановлення заборони на інсайдерську торгівлю та будь-яку участь
або спробу участі у маніпулюванні ринком;
• Здійснення ефективного моніторингу, спрямованого на виявлення і
стримування зловживання правилами діяльності на ринку;
• Співпрацю національних регуляторів та національних антимонопольних
органів для забезпечення скоординованого підходу до боротьби із
зловживаннями правилами діяльності на ринку.
Наближення законодавства є таким, що не розпочиналося. Відповідні регуляторні
вимоги відсутні.
Практичне впровадження є «раннім». На сьогодні на ринках газу та електричної
енергії в Україні не запроваджено дієвого моніторингу за діяльністю учасників
ринку та відсутня пряма заборона на здійснення маніпулювання ринком та
інсайдерську торгівлю. Окремі елементи REMIT почали впроваджуватися на
біржових платформи торгівлі газом за власної ініціативи біржових операторів89.

Реструктуризація вугільного сектору
Зобов’язання 171 / Здійснення реструктуризації вугільного сектору
з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт
і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє
середовище
• Стаття 339 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає здійснення глибинної реформи вугільного сектору,
виходячи із виконання інших зобов’язань, які взяла на себе Україна задля
реформування ринку електроенергії та виконання серії кліматичних зобов’язань,
які напряму впливають на майбутнє вугільного сектору в Україні, а також
відповідного досвіду держав-членів ЄС, які вирішували чи вирішують подібні
проблеми. Окремим блоком завдань, які дотичні до цього зобов’язання є
вирішення питання соціально-економічної трансформації шахтарських регіонів,
89) https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rozkrittya-informatsii-shlyah-do-prozorosti-energetichnogo-rink/
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як наслідок закриття переважної більшості діючих державних шахт, а також
вирішення численних локальних екологічних проблем.
Наближення законодавства є «раннім». Станом на кінець 2019 року Україна не
мала жодного актуального стратегічного документу у вугільній галузі, який
би давав чіткий орієнтир щодо майбутнього цього складного (з точки зору
енергобезпеки країни, умов видобування вугілля та соціальних наслідків)
сектору. Останнім з таких документів була Концепція реформування та розвитку
вугільної промисловості на період до 2020 року90, яка у світлі оновлення
стратегічних документів у галузі енергетики також потребує кардинального
оновлення.
Практична імплементація є також «ранньою». Впродовж останніх років окупація
частини території Донбасу і втрата частини вуглевидобутку, а також запуск нового
ринку електроенергії вкрай погіршили ситуацію у державному сегменті сектору
вуглевидобування, загостривши і без того складні внутрішні проблеми сектору. В
результаті чого, а також хронічної збитковості державного вуглевидобування, у
секторі почали систематично накопичуватись значні борги із виплати заробітної
плати шахтарям та за спожиту електроенергію, призводячи до періодичного
припинення видобутку вугілля. Наразі, уряд та парламент займаються лише
«гасінням пожеж», регулярно виділяючи нові або перенаправляючи з інших
статей Держбюджету кошти погашення боргів державних шахт, тоді як процеси
структурних реформ у галузі є фактично заблоковані. Перші кроки з планування
структурних змін почали артикулюватися лише влітку 2020 року, після розділення
Мінекоенерго та призначення нового керівництва Міністерства енергетики.
Останні ідеї щодо реформування державних шахт стосуються запровадження
вертикальної інтеграції у ланцюжку «видобування вугілля – генерація
електроенергії», а також розробка плану трансформації вугільних регіонів для
подолання наслідків закриття шахт за допомоги уряду Німеччини.

90) Розпорядження Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 733-р.
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ОПОДАТКУВАННЯ

ОПОДАТКУВАННЯ
Експерт: В’ячеслав Черкашин
Прогрес виконання для сектору:
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НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ: АКЦИЗНІ ЗБОРИ/ПОДАТОК
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Підсектор передбачає наближення до структури оподаткування акцизними
зборами, визначеної у acquis ЄС, розвиток співробітництва щодо протидії та
боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів, зокрема шляхом
поступового зближення акцизних ставок на тютюнові вироби.
Тенденцією останніх років є суттєве зростання збору акцизів в абсолютному
значенні, але з 2016 року спостерігається зниження їх ваги у податкових
надходженнях до Державного бюджету (дані НБУ, у млрд грн):
2014

2015

2016

2017

2018

2019

45

63,1

90,1

108,3

118,8

123,4

Податкові
надходження

280,2

409,4

503,9

627,2

753,8

799,8

Питома вага акцизів

16,1%

15,4%

17,9%

17,3%

15,8%

15,4%

Акцизний податок

Це пов’язано, насамперед, із політикою «жвавого» зростання розмірів
акцизного податку, яка стимулюється як зобов’язаннями України в рамках угоди
з ЄС, так й пошуками з боку українського уряду і парламенту швидких шляхів
покриття касових розривів державного бюджету, що стимулювало перетікання
формальних операцій до тіньового сектору та зробило країну лідером
виробництва і контрабанди сигарет до ЄС. Наприклад, дослідження Euromonitor
і KPMG показують, що впродовж останніх років Україна посідає провідну позицію
у сфері контрабанди сигарет1.

1) https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/07/project_sun_executive_summary_2018.pdf
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 172 / Дотримання загального режиму (умов) акцизу
• Директива Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року
Зобов’язання передбачає уніфікацію згідно з вимогами статті 1 Директиви
Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року щодо загальних умов акцизного збору
переліку товарів, споживання чи використання яких прямо чи опосередковано
підлягає оподаткуванню акцизними зборами.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є «досконалим». З огляду
на зміни, що внесені у Податковий кодекс України у 2014-2019 роках (згідно із
законами України № 71-VIII від 28.12.2014 року «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»,
№ 909-VIII від 24.12.2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році» та № 391-IX від 18.12.2019 року «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування акцизного податку»), національний перелік
підакцизних товарів, хоча є ширшим ніж у ЄС (внаслідок включення до нього
автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів,
транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, та
транспортних засобів для перевезення вантажів), але приведений у формальну
відповідність з acquis ЄС, за винятком необхідності уточнення терміну «продукти
енергії», який регулюється статтею 2 Директиви Ради 2003/96/ЄС (див. Стан
імплементації Директиви Ради 2003/96/ЄС).
Слід зазначити, що у парламенті зареєстровано законопроект № 2342 від
29.10.2019 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів
та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів
Європейського Союзу», який передбачає виключення з 2021 року з переліку
підакцизних товарів «автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та
напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення
10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів».

Зобов’язання 173 / Гармонізація структури акцизів на алкоголь та
алкогольні напої
• Директива Ради 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року
• Директива Ради 92/84/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року
Зобов’язання передбачає приведення у відповідність з Директивами Ради 92/83/
ЄЕС від 19.10.1992 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та
алкогольні напої та 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 року про наближення акцизних зборів
на спирт та алкогольні напої:
– понять «пиво», «неігристе (звичайне) та ігристе вино»,
«спирт етиловий», «ферментовані напої» та «проміжні
продукти», встановлення бази їх оподаткування, ставок
податку з урахуванням вимог щодо мінімальних ставок;
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– можливість встановлення знижених ставок акцизного
податку на: (а) алкогольні напої для малих спиртових та/або
пивоварних заводів; (б) на пиво (міцністю не більше 2,8%) та/
або вино (міцністю не більше 8,5%);
– потрібність до застосування звільнень від сплати
акцизного податку: (а) на пиво, вино, інші негазовані та
ігристі зброджені напої, які виготовлені приватною особою
та спожиті за умови відсутності продажу; (б) спирту, який
повністю денатуровано відповідно до норм ЄС.
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є «просунутим». Протягом
2014-2019 років національне законодавство було наближено до окремих
положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС, зокрема:
– Законом України № 71-VIII від 28.12.2014 року «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» частково приведено
у відповідність до статті 2 Директиви Ради 92/83/ЄЕС поняття
«пиво» (пп. 14.1.144 ПКУ та ст. 1 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та пального»);
– Законами України № 1791-VIII від 20.12.2016 року «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та
№2628-VIII від 23.11.2018 року частково оновлено вітчизняну
класифікацію алкогольних напоїв, а саме виноробної
продукції, згідно з вимогами статей 8, 12 та 17 Директиви Ради
92/83/ЄЕС (термін включає за структурою ЄС «вино неігристе
(звичайне) та ігристе»; частково «ферментовані напої» та
«проміжні продукти»).
Практична імплементація є «ранньою». Питання встановлення знижених ставок
акцизного податку на алкогольні напої для малих спиртових та/або пивоварних
заводів або на пиво і вино низької міцності (статті 4, 5, 9 Директиви Ради № 92/83/
ЄЕС) та застосування звільнень від сплати податку на пиво і алкогольні напої,
які виготовлені приватною особою та спожиті за умови відсутності продажу
або спирту, який повністю денатуровано (статті 6, 10, 14 та 27 Директиви Ради
№ 92/83/ЄЕС) знаходяться на початковому рівні - відповідальними державними
органами у строк, визначений постановою КМУ № 1106 від 25.10.2017 року (пункти
1481-1484 Плану заходів, до 31.10.2019 року), не прийнято відповідних рішень, лише
Законом України № 2360-VIII від 20.03.2018 року «Про внесення змін до деяких
законів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних
медових напоїв» визначено поняття «малі виробництва виноробної продукції».
При цьому, позиція Міністерства фінансів України щодо питання знижених
ставок є неконкретною (інформація про стан реалізації у ІV кварталі 2019 року
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, с. 45 щодо
виконання пунктів 1481-1484 Плану заходів, визначеного постановою КМУ № 11062.
Водночас Уряд України продовжує виконання зазначеної частини Угоди про
2) https://mof.gov.ua/uk/vikonannja-ugodi-pro-asociaciju
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асоціацію, так серед завдань на 2020 рік визначено: «законодавче закріплення
вимог ЄС щодо ставок акцизного податку на неігристе вино (звичайне) та ігристе
вино; інші зброджені напої; на спирт етиловий; пиво; спирт, який було повністю
денатуровано»3.

Зобов’язання 174 / Дотримання структури акцизів на тютюнові
вироби, поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби
• Директива Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року
• Директива Ради 2014/40/ЄС від 03 квітня 2014 року
• Стаття 352 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру
та ставки акцизного податку, що застосовується до тютюнових виробів, як
визначено статтею 352 УА, зокрема в частині: визначення понять «тютюнові
вироби», «сигарети»; «вироби, які повністю або частково складаються з інших
речовин, крім тютюну» і «тютюн для куріння»; встановлення повного переліку
виключень та звільнень від сплати податку особливостей оподаткування
сигарет; закріплення структури і мінімального акцизного податку на cигари,
сигарили та дрібно нарізаний тютюн.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є здебільшого
«досконалим». Значна кількість європейських норм щодо оподаткування
тютюнових виробів врахована у національному законодавстві до 2014 року,
зокрема у більш ранніх версіях (до підписання УА) Податкового кодексу
України та у Законі України № 481/95-ВР від 19.12.1995 року «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Наприклад, визначення
поняття «тютюнові вироби» (пп. 14.1.252 ПКУ та ст. 1 Закону № 481) або перелік
операцій, які звільняються від оподаткування (п. 213.3 ПКУ, крім денатурованих
тютюнових виробів та з урахуванням уточнень внесених законами України
№ 909-VIII від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році» та № 1797-VIII від 21.12.2016 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату
в Україні»).
Також, ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245-VIII від 07.12.2017
року, яким: запроваджено поняття «середньозважена роздрібна ціна продажу
сигарет»; «квас живого бродіння», який виключено з підакцизних товарів (пп.
14.1.227, 14.1.272, абзац другий пункту 215.1 ПКУ); закріплюється графік підвищення
специфічних ставок до 2025 року й мінімального акцизного податкового
зобов’язання до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук; з 01.01.2025 року
вступає у дію вимога щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні
продажу сигарет - як мінімум 60% (п. 221.6 ПКУ). Крім цього, Україна здійснює

3) Звіт про виконання Угоди між Україною та ЄС за 2019 рік, сс. 44-45, https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/araa-implementation-2019-4.pdf
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додаткові кроки до більш глибокої транспозиції норм ЄС, що регламентують
діяльність ринку тютюнових виробів. Так, у ВР України зареєстровано
законопроект № 2719 від 11.01.2020 року та два альтернативних проекти (2719-1 та
2719-2), які передбачають адаптацію законодавства України до вимог Директиви
Ради 2014/40/ЄС, зокрема змінюють національну типологію тютюнових виробів,
правила маркування і нанесення попереджень на них, норми вмісту нікотину,
смоли і монооксиду вуглецю тощо.
Водночас, 10 лютого 2020 року Європейська Комісія опублікувала комплексну
оцінку Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року4, яка, серед іншого,
пропонує найближчим часом здійснити кардинальну ревізію тютюнового
законодавства, зокрема у бік подальшого зростання податків на сигарети та їх
«інноваційні» аналоги, а також нові більш жорсткі правила контролю ринку. Як
наслідок, Україну, в рамках євроінтеграційних зобов’язань, чекає черговий крок
адаптації.
Практичне впровадження також можна оцінити як «досконале». Наказом
Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 року № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності»5, враховано вимоги Директиви 2011/64/ЄС (додаткові пояснення
до товарних категорій Групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну») щодо
оподаткування виробів, які повністю/частково складаються з інших речовин,
окрім тютюну; виключення з переліку тютюнових виробів тих виробів, що не
містять тютюну і використовуються виключно для медичних цілей; дотримання
критеріїв, що визначають вироби як сигарети, сигари або сигарили, тютюн
для куріння. Єдиним методологічним питанням, що потребує узгодження,
залишається норма, передбачена пунктом 2 статті 3 Директиви Ради 2011/64/ЄС,
щодо обрахунку для цілей справляння акцизного збору сигарет нестандартних
розмірів.
У Звіті Уряду про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019
рік серед ключових завдань на 2020 рік визначено: по-перше, «розроблення
законопроекту щодо імплементації положень статті 8.2 Директиви Ради 2011/64/
ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до
тютюнових виробів» (щодо механізму розрахунку середньозваженої роздрібної
ціни), а по-друге, схвалення Радою асоціації між Україною та ЄС проекту рішення
про імплементацію Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 про структуру та
ставки акцизного збору на тютюнові вироби в Україні. Тобто, чинна на сьогодні
національна структура акцизів на тютюнові вироби здебільшого відповідає
вимогам acquis ЄС, але потребує подальшого доопрацювання. Так, за даними
Міністерства фінансів України, 05.02.2019 від сторони ЄС отримано зауваження
до Закону № 2245-VIII, зокрема щодо його невідповідності статтям 8 (пункт 2) та
11 Директиви Ради 2011/64/ЄС.

Зобов’язання 175 / Наближення до структури оподаткування
акцизним податком, визначеної у acquis ЄС, продуктів енергії та
електроенергії
• Директива Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 року
Зобов’язання передбачає визначення згідно з вимогами Директиви Ради
2003/96/ЄС від 27.10.2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства
4) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf
5) http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-tovariv/73142.html
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щодо оподаткування продуктів енергії та електроенергії елементів податку на
продукти енергії та електричну енергію, зокрема об’єкт та базу оподаткування,
мінімальні рівні оподаткування та виключення з них (повне або часткове
звільнення).
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є «просунутим». Електрична
енергія була віднесена до складу підакцизних товарів Законом України від
28.12.2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у Податковому
кодексі України встановлено необхідні елементи податку: платник – пп. 212.1.13,
об’єкт оподаткування – пп. 213.1.10, звільнення – 213.2.8, база оподаткування –
214.1.3, ставка податку (адвалорна) – пп. 215.3.9 ПКУ, які відповідають вимогам
acquis ЄС.
Водночас потребують актуалізації та синхронізації норми щодо мінімального
рівня оподаткування та надання пільг (звільнень/часткових звільнень) продуктів
енергії та електроенергії (з 01.01.2017 року до акту ЄС внесено 9 змін6, зокрема
до статей 16, 18, 20 та 30, а також до додатків, що регулюють мінімальні рівні
оподаткування).
Слід враховувати, що строки імплементації положень Директиви Ради 2003/96/
ЄС (згідно з Додатком XXVIII (28) визначено як «поступово, виходячи із майбутніх
потреб України». Згідно з пунктом 1533 Урядового Плану заходів з виконання
Угоди про асоціацію (постанова КМУ від 25 жовтня 2017 року № 1106) розробка
відповідного законопроекту щодо приведення національного законодавства з
питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії
у відповідність до вимог Директиви Ради 2003/96/ЄС заплановано у строк до
31 грудня 2021 року.
Практична імплементація є «просунутою». Законами України № 909-VIII від
24.12.2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році», № 2628-VIIІ від 23.11.2018 року ВРУ «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків
та зборів» та № 391-IX від 18.12.2019 року «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування акцизного податку» впроваджено Систему електронного
адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ), надано
визначення терміну «пальне» та включено до підакцизних «товари (продукцію),
що використовуються як пальне» (пп. 14.1.141-1, абзац четвертий пункту 215.1
та пп. 215.3.4). Однак, слід враховувати, що термін «продукти енергії», хоча і є
порівнянним з українським аналогом «пальне, у тому числі товари (продукція),
що використовуються як пальне», але для повної відповідності acquis ЄС
потребує уточнення в частині чіткого зазначення товарів (продукції), що
використовуються як пальне з зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД, як цього
вимагає стаття 2 Директиви Ради № 2003/96/ЄС (товари за кодами згідно з УКТ
ЗЕД 1507-1518, 2107-2706, 2708-2709, 2712-2715, під які підпадають зокрема вугілля;
вугільний, водний або генераторний газ; смоли, мінеральні та рослинні масла
(соєва, арахісова, оливкова, пальмова та інші олії); тваринні або рослинні жири;
вазелін, парафін, кокси та бітуми).

6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32003L0096
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Зобов’язання 176 / Дотримання кількісних обмежень при звільненнях
від ПДВ та акцизного збору товарів, що ввозяться особами, які
подорожують з третіх країн
• Директива Ради 2007/74/ЄС від 20 грудня 2007 року
Зобов’язання передбачає: імплементацію до національного законодавства
вимог розділу 3 (щодо кількісних обмежень) Директиви Ради 2007/74/ЄС від 20
грудня 2007 року про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на
товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн.
Наближення законодавства є «раннім». Митний кодекс України, прийнятий
у 2012 році (Закон України № 4495-VI від 13.03.2012 року), має ряд диспозицій
(пункти 1 та 10 статті 374 «Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів
на митну територію України» та пункт 2 статті 376 «Ввезення на митну територію
України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів»), що частково
враховують вимоги розділу 3 Директиви Ради 2007/74/ЄС (далі - Директиви).
Так, відповідно до норм ЄС щодо кількісних обмежень, діють положення щодо
звільнення від митних платежів (мита, акцизів та ПДВ) саме сигарет, курильного
тютюну та, частково, сигар, вина та пива. Але, для повноцінної імплементації
розділу 3 Директиви до національного законодавства необхідно додатково
внести наступні зміни, що спочатку були заплановані Урядом України на «липень
2015 року» (передбачено Планом імплементації Директиви, затвердженим
розпорядженням КМУ від 22.04.2015 року № 391-р), потім «до грудня 2018 року»
(розпорядження КМУ від 18 лютого 2016 року № 216-р), наразі (Звіт КМУ про
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік) контрольний
термін імплементації вказаний «протягом 2020 року»:
– додати відповідно до вимог статті 8 Директиви до переліку
товарів, що звільняються від оподаткування, сигарили,
одночасно встановивши спеціальні відповідні обмеження
(щодо маси сигарил та сигар);
– усунути невідповідність кількісних обмежень щодо вина (2
літри замість 4) та пива (5 літрів замість 16) згідно з вимогами
статті 9 Директиви (в Україні діють більш жорсткі національні
правила ніж у ЄС), а також встановити правило комбінації
типів алкогольних напоїв, що підлягають звільненню від
оподаткування, та додати до переліку пільгових товарів
«етиловий спирт із вмістом алкоголю 80% або більше»;
– запровадити згідно з вимогами статті 11 Директиви
норму щодо звільнення від сплати податків визначеного
обсягу пального, що ввозиться окремо (в каністрі/
переносному контейнері, але не більше 10 літрів) для кожного
автотранспорту.
Водночас, слід зазначити, що Податковий кодекс України з 2012 року містить
норму про звільнення ввезення фізичними особами на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного
ввезення, встановлених Митним кодексом України (пп. 213.3.7 ПКУ).
Таким чином, протягом 2014-2019 роках, хоча було зроблено декілька спроб
імплементації (наприклад, законопроект № 3444 від 10.11.2015 року «Проект
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Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», який відкликано 14.04.2016 року
за процедурою зміни складу уряду або законопроект № 4615 від 06.05.2016
року «Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)», до якого 05.07.2016 року
Комітетом з питань податкової та митної політики ВР України було надано
пропозиції з доопрацювання), комплексного перенесення положень акту ЄС до
національного законодавства не відбулося.

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ПОДАТОК НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Підсектор передбачає наближення структури оподаткування податком
на додану вартість до загальної системи податку на додану вартість, що
застосовується для виробництва і продажу товарів (послуг) в рамках ЄС. Слід
враховувати, що розвиток законодавства ЄС щодо ПДВ є досить важливим та
тісно пов’язаним з процесом європейської економічної інтеграції та розвитку,
бюджет ЄС фінансується у тому числі з ресурсів, що формуються за рахунок
відсоткових відрахувань з ПДВ (концепція «власних ресурсів» - «own resources»).
Водночас вимоги українського податкового законодавства та діючі на сьогодні
процедури адміністрування є найбільш обтяжливими для платників податків.
Так, за даними рейтингу Doing Business–2020, від загального часу, витраченого
на сплату податків, 60 % припадає саме на дотримання вимог законодавства
щодо сплати ПДВ. Такий стан обумовлений існуванням досить складної системи
електронного адміністрування податку (СЕА ПДВ), непрозорими правилами
реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
та недосконалим механізмом блокування податкових накладних (так званий
СМКОР), що генерують додаткові витрати часу й коштів платників податків на
ведення податкового обліку й сплату податку. Фактично, тягар адміністрування,
включаючи боротьбу з ухильниками й недобросовісними схемами, держава
переклала на плечі платника податків та його кошт. Водночас, слід зазначити,
що з введенням СЕА ПДВ та СМКОР обсяги зловживань (так званих «податкових
ям» та «скруток») було скорочено, але це не скасовує, за умови подальшого
наближення законодавства з ПДВ до acquis ЄС, необхідності одночасної
модернізації системи адміністрування податку у бік збільшення її дружності та
комфортності для платників податків.

Зобов’язання 177 / Наближення до структури оподаткування
податком на додану вартість, визначеної у acquis ЄС
• Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року
• Тринадцята Директива Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 року
• Стаття 353 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про
спільну систему податку на додану вартість, Тринадцятої Директиви Ради 86/560/
ЄЕС від 17 листопада 1986 року про гармонізацію законодавства держав-членів
про податки з обороту – заходи для відшкодування податку на додану вартість
суб’єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства, та
статтею 353 УА, зокрема в частині:
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– визначення ключових понять та процедур, приведення
існуючих у відповідність з нормами ЄС;
– встановлення особливостей регульованого ринку золотих
зливків, зокрема прав та обов’язків торговців інвестиційним
золотом, та оподаткування інвестиційного золота;
– приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для
відшкодування податку суб’єктам оподаткування, які не
засновані (зареєстровані) на території України;
– встановлення згідно з кількісними обмеженнями,
передбаченими розділом 3 Директиви Ради 2007/74/ЄС,
положень щодо осіб, які подорожують, про звільнення при
імпорті від сплати податку на додану вартість: (а) тютюнових
виробів; (б) алкоголю та алкогольних напоїв, інших, ніж
неігристе вино та пиво; (в) на паливо, що міститься у
стандартному баку автотранспортного засобу.
Наближення законодавства є «просунутим». Визначна більшість ключових
понять та процедур адміністрування податку була присутня ще у першій
версії Податкового кодексу України – Закон № 2755-VI від 02.12.2010 року,
який став своєрідним підсумком зусиль України з наближення національного
законодавства до законодавства Європейського Співтовариства в рамках
положень Угоди про партнерство та співробітництво. Тому нормативна активність
української влади у 2014-2019 роках майже не торкалась безпосередньо питань
імплементації базової Директиви 2006/112/ЄС, а концентрувалась на підготовці
відповідної порівняльної таблиці щодо врахування зобов’язань (згідно із
нею) у національному податковому законодавстві. Однак, є одне питання, що
стало значною перешкодою, - у чинному Податковому кодексі операції з обігу
банківських металів (не лише золота, а і срібла, платини, металів платинової
групи) не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.4 ПКУ). Тобто, положення
українського законодавства суперечать відповідним положенням Директиви
Ради 2006/112/ЄС щодо ринку золотих зливків та інвестиційного золота (вимагає
застосування ставки 0%). За інформацією про стан реалізації у ІV кварталі 2019
року Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС7 спроби
розв’язання питання залишаються на стадії консультацій між Міністерством
фінансів України та НБУ.
Також, протягом 2014-2019 років не було перенесено до українського
законодавства жодних положень Тринадцятої Директиви Ради № 86/560/
ЄЕС щодо заходів для відшкодування ПДВ суб’єктам оподаткування, які не
засновані (зареєстровані) на території України. Але, слід враховувати, що
графік імплементації положень Тринадцятої Директиви Ради № 86/560/ЄЕС не
визначено Радою асоціації, як це передбачено Додатком XXVII УА - у Звіті Уряду
України про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік серед
завдань на 2020 рік визначено схвалення Радою асоціації між Україною та ЄС
проекту рішення «про імплементацію Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/
ЄЕС від 17.11.1986 про гармонізацію законодавства держав-членів про податки
з обороту - заходи для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам
оподаткування, які не засновані на території Співтовариства» (проект рішення
передбачає встановлення графіку «з 1 січня року, що настає через два роки після
року, в якому Україні надано статус кандидата до вступу в ЄС»).
7) https://mof.gov.ua/uk/vikonannja-ugodi-pro-asociaciju
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Крім цього, потрібно звернути увагу на факт того, що Директива Ради 2006/112/
ЄС є одним з актів ЄС, до якого останніми роками вносяться значні зміни та
доповнення. Наприклад, з 01 січня 2017 року до документа внесено понад сто
змін, зокрема 38 - з початку 2020 року, а ще 44 новації буде запроваджено з
01 січня 2021 року8.

Зобов’язання 178 / Дотримання кількісних обмежень при звільненнях
від податку на додану вартість та акцизного збору товарів, що
ввозяться особами, які подорожують з третіх країн
• Директива Ради 2007/74/ЄС від 20 грудня 2007 року
Зобов’язання передбачає: встановлення згідно з кількісними обмеженнями,
передбаченими розділом 3 Директиви Ради 2007/74/ЄС, положень щодо осіб, які
подорожують, про звільнення при імпорті від сплати податку на додану вартість:
(а) тютюнових виробів; (б) алкоголю та алкогольних напоїв, інших, ніж неігристе
вино та пиво; (в) на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного
засобу.
Наближення законодавства є «раннім». Вимоги про звільнення при імпорті від
сплати податку на додану вартість окремих підакцизних товарів, передбачені
розділом 3 Директиви Ради 2007/74/ЄС, не отримали протягом 2014-2019 років
комплексного перенесення до національного законодавства.
Практична імплементація цього зобов’язання ще не розпочата.

СПІВРОБІТНИЦТВО З МЕТОЮ ПОДА ЛЬШОГО
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, ТОРГІВЛІ,
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Підсектор передбачає досягнення наступних цілей:
– покращення належного управління у сфері оподаткування;
– застосування принципів належного управління у сфері
оподаткування, зокрема принципів прозорості, обміну
інформацією та добросовісної податкової конкуренції;
– співробітництво, спрямоване на вдосконалення і розвиток
податкової системи та податкових органів України, зокрема
посилення потужностей збору і контролю, з окремим
наголосом на процедурах відшкодування ПДВ, забезпечення
ефективного збору податків і посилення боротьби з
податковим шахрайством, а також ухиленням від сплати
податків.

8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112&qid=1586344664204
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Зобов’язання 179 / Застосування принципів належного управління
у сфері оподаткування, зокрема принципів прозорості, обміну
інформацією та добросовісної податкової конкуренції
• Директива Ради 2011/16/ЄС від 15 лютого 2011 року
• Статті 349 та 350 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає: запровадження (згідно статей 349 та 350 УА)
принципів належного управління у національному податковому законодавстві,
зокрема з урахуванням вимог Директиви Ради 2011/16/ЄС від 15 лютого 2011 року
про адміністративне співробітництво у сфері оподаткування.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є «досконалим». Майже
всі вимоги статей 349 та 350 УА перенесені до національного законодавства
та виконуються. Так, статтею 4 «Основні засади податкового законодавства
України» Податкового кодексу України визначено, що податкове законодавство
України ґрунтується на таких принципах як: загальність оподаткування (пп.
4.1.1); рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації (пп. 4.1.2); нейтральність оподаткування (пп.4.1.8).
Частиною першою статті 8 «Принципи здійснення митної справи» Митного
кодексу України визначено, що митна справа здійснюється на основі принципу
гласності та прозорості.
Практичне впровадження також є «досконалим». Україна є учасником
Багатосторонньої Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових
справах, в рамках якої здійснюється обмін інформацією з іншими державами; між
Україною та іншими державами діють 76 двосторонніх міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування, відповідно до яких можливо здійснювати
обмін податковою інформацією.

Зобов’язання 180 / Вдосконалення і розвиток податкової системи та
податкових органів України
• Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року
• Директива Ради 2016/1164/ЄС (ATAD 1-2 ) від 12 липня 2016 року
• Директива (ЄС) 2015/849 (AMLD 4, 5, 6) від 20 травня 2015 року
• Статті 351 та 352 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає: проведення комплексної реформи контролюючих
органів, удосконалення згідно з статтями 351 та 352 УА процедур адміністрування
податків та запровадження інструментарію протидії практикам розмивання
оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, зокрема
з урахуванням вимог Директиви Ради 2016/1164/ЄС від 12.07.2016 року про
встановлення правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають
безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку та Директиви Ради
2015/849 про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання
грошей і фінансування тероризму (так звані ATAD 1, 2 та AMLD 4, 5, 6).
Наближення законодавства є «просунутим». Прийнято закони України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо
податкової реформи)» від 28 грудня 2014 року № 71, «Про внесення змін до
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Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку
на додану вартість» від 16 липня 2015 року № 643-VIII та «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні» від 21.12.2016 року № 1797-VIII, якими запроваджено систему електронного
адміністрування ПДВ та єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного
відшкодування (у хронологічному порядку їх надходження), що дозволило
зробити процес відшкодування більш прозорим та ефективним та сприяло
зниженню бюджетної заборгованості з податку.
Практична імплементація цього зобов’язання є «ранньою». Відповідно до
зобов’язань, зокрема статті 352 Угоди про асоціацію, урядом у 2017 році схвалено
розпорядження КМУ № 570-р про Стратегію у сфері протидії незаконному
виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, яка спрямована
на ліквідацію незаконної торгівлі сигаретами та іншими тютюновими виробами, їх
незаконного виробництва та підробки.
Триває реформування податкової та митної систем. У 2019 році Державну
фіскальну службу України розділено на два самостійні органи: Державну
податкову службу та Державну митну службу. Прийнято постанову КМУ № 227 від
06.03.2019 року «Про затвердження положень про Державну податкову службу
України та Державну митну службу України». Затверджено Плани заходів щодо
реалізації напрямів реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику (розпорядження Кабінету Міністрів № 542-р від
05.07.2019 р.). Прийнято Закон України № 440-IX від 14.01.2020 року «Про внесення
змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», яким вносяться зміни
до низки актів законодавства з метою удосконалення структури управління
у сфері державної митної та податкової політики. У першому читанні 18.12.2019
року парламентом проголосовано урядовий проект закону (№ 2419 від 11.11.2019
року) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення
структури управління у сфері державної податкової та митної політики.
Україною ведеться робота з приєднання до міжнародної ініціативи з протидії
ухиленню від сплати податків - прийнято Закон України № 2692-VIII від
28.02.2019 «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання
заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню
бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування». Окремі
інструменти, які передбачені Планом протидії практикам розмивання
оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (так званий
План дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, у acquis ЄС регулюються зокрема
Директивою Ради № 2016/1164/ЄС), та до якого Україна приєдналась з 01 січня
2017 року, було імплементовано у національне податкове законодавство Законом
№ 466-IX від 16.01.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві», документ набув чинності з 23
травня 2020 року, але його окремі важливі елементи вступають у дію з 01 січня 2021
року. Тобто, на сьогодні процеси вдосконалення і розвитку податкової системи
та податкових органів України тривають та в цілому відповідають вимогам acquis
ЄС та УА.
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Сучасна та міжнародно порівнювана статистична система є незамінною для
обізнаного формування політики, для роботи бізнес-сектору та громадянського
суспільства. Усі пострадянські держави отримали однакові виклики щодо
радикальної реформи в своїх статистичних системах, зокрема, щодо переходу
від систем, які по суті слугували потребам держави, до систем, які обслуговують
приватний сектор та суспільство загалом.
Зобов’язання, викладені в Угоді про асоціацію, включно зі ст. 355 Угоди,
передбачають імплементацію Кодексу норм європейської статистики1 та
Збірника статистичних вимог2, які щорічно оновлюються, та мають на меті
приведення національної статистичної системи України у відповідність до
статистичної системи ЄС.
Імплементація acquis ЄС в галузі статистики до українського законодавства
дала б змогу поліпшити якість управління та функціонування галузі, якість
статистичних продуктів, та відповідність таких продуктів європейським
стандартам.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 181 / Імплементація принципів Кодексу норм
європейської статистики та acquis ЄС у сфері статистики, які
викладені у Збірнику статистичних вимог
• Регламент (ЕС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11
березня 2009 року
• Рамкове керівництво по забезпеченню якості
статистичної
системи,
прийняте
Комітетом
Статистичної Системи

Європейської
Європейської

1) Кодекс норм європейської статистики визначено невід’ємною частиною Європейської статистики (статті 1, 2, 11
Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009): https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
2) Який є безпосередньо Додатком XXIX до Угоди про асоціацію, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10276257/KSGQ-19-012-EN-N.pdf/f7c1b8dd-7246-01a3-dcec-328d2f38acd9
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• Посібник Європейської Статистичної Системи (ESS) для звітів про
якість
• Регламент Комісії (ЄС) 557/2013 від 17 червня 2013 року
• Рішення Комісії (2012/504/EU) від 17 вересня 2012 року
Наближення законодавства та практична імплементація цього зобов’язання і є
«ранніми».
Зобов’язання передбачає імплементацію принципів та положень Кодексу норм
європейської статистики (European Statistics Code of Practice), а також актів
Acquis ЄС у сфері статистики, які викладені у Збірнику статистичних вимог
(Statistical Requirements Compendium — 2019 edition), зокрема наступних його
блоків:
Блок 1:
2.1. Принцип 1 «Професійна незалежність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 1.1. Незалежність національних статистичних органів та Євростату
від політичних та інших зовнішніх втручань у розробку, виробництво та
розповсюдження статистики визначена законом, а також гарантована для
інших статистичних органів.
Ст. 7 (1) Рішенням Комісії (2012/504/EU) від 17 вересня 2012 р. чітко визначено,
що Генеральний директор Євростату діє незалежним чином; він або вона не
вимагатиме та не прийматиме інструкції від установ чи органів Союзу, від будьякого уряду держави-члена або від будь-якої іншої установи, органу, офісу чи
організації. При цьому п. 1 «Положення про Державну службу статистики України»
(затверджено постановою КМУ від 23 вересня 2014 р. № 481, далі - Положення)
визначено, що діяльність Держстату спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
При цьому варто зазначити, що ст. 7 (1-4) Глави ІІ «Статистичне управління»
Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня
2009 року регулює створення та функціонування Комітету з Європейської
статистичної системи. У профільному українському законодавстві є відсутніми
норми про відповідний Комітет статистичної системи та його функціонування.
Блок 2:
2.2. Принцип 1 «Професійна незалежність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 1.5. «Статистичні робочі програми оприлюднюються, а періодичні звіти
містять опис щодо їх здійснення».
Відповідно до ч. 5 ст. 13 Регламенту (ЄС) 223/2009 для кожної Європейської
статистичної програми Комісія представляє проміжний звіт про хід роботи
та заключний оціночний звіт та надає їх Європейському Парламенту та Раді.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 Регламенту (ЄС) 223/2009 її вплив та економічна
ефективність оцінюються за участі незалежних експертів.
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Закон України «Про державну статистику» не містить положень про:
– необхідність підготовки та надання проміжного звіту про
хід роботи та заключного оціночного звіту щодо виконання
довгострокової програми розвитку державної статистики,
– необхідність передачі таких звітів парламенту,
– вклад незалежних експертів в оцінку впливу та економічної
ефективності довгострокової програми розвитку державної
статистики.
Призначення Європейської статистичної програми.
Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейська статистична програма
забезпечує основу для розробки, виробництва та поширення Європейської
статистики, і визначає:
– основні напрямки та цілі заходів, які передбачені на період,
який відповідає багаторічному фінансовому плану,
– пріоритети стосовно потреб у інформації для здійснення
діяльності Співтовариства.
Призначення Довгострокової програми розвитку державної статистики
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну статистику» довгострокова
програма розвитку державної статистики розробляється з метою:
– визначення перспективних завдань та стратегічних
напрямів розвитку державної статистики,
– забезпечення постійного підвищення якості статистичної
інформації.
Очевидною є невідповідність змісту ст. 15 Закону України «Про державну
статистику» та ст. 13 Регламенту (ЄС) 223/2009, зокрема в частині про пріоритети
стосовно потреб у інформації для здійснення статистичної діяльності.
Блок 3:
2.3. Принцип 4 «Зобов’язання щодо забезпечення якості» Кодексу норм
європейської статистики.
П. 4.1. Політика якості визначена та доступна для громадськості. Для організації
управління якістю є наявними організаційна структура та інструменти.
Закон України «Про державну статистику» не містить окремих розділів та / або
окремих статей щодо статистичної якості.
Згідно з «Положенням про Державну службу статистики України», Держстат
відповідно до покладених на нього завдань (зокрема п.7) забезпечує
відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для
користувачів щодо якості статистичних даних.
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Однак, п.п. 7, п. 4 вищезгаданого Положення в частині використаного терміну
«критерії якості» може (через неоднозначність використаного терміну)
розглядатися як такий, що створює підстави для неоднозначності його
(підпункту) розуміння та виконання.
Щодо оприлюднення профільних наказів Держстату (контекст п. 4.1.
Європейського статистичного кодексу в частині про те, що «Політика якості
доступна для громадськості»): на веб-сайті Держстату не оприлюдненими є
Наказ Державної служби статистики України від 05 лютого 2014 р. № 27 «Про
затвердження Рекомендацій щодо підготовки та погодження стандартного
звіту з якості державного статистичного спостереження» (далі - Наказ) та
Наказ Державної служби статистики України від 11 грудня 2015 р. № 353 (далі Наказ 1) «Про внесення змін до Рекомендацій щодо підготовки та погодження
стандартного звіту з якості державного статистичного спостереження» (далі Рекомендації).
Щодо змісту Рекомендацій, варто зазначити, що по ряду норм Рекомендації
не відповідають, наприклад, такому документу ЄС як Посібник Європейської
Статистичної Системи (ESS) для звітів про якість, видання 2014 року.
Наприклад, Наказ Держстату від 30.08.2017, № 242 «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 9 сг (річна) «Звіт про використання
добрив і пестицидів» (Наказ 2) за змістом лише частково відповідає Регламенту
(ЄC) 1185/2009 Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.
стосовно статистики пестицидів в контексті забезпечення виконання принципу
4 «Зобов’язання щодо забезпечення якості» Європейського статистичного
кодексу.
Наказ 2 не відповідає п. 1 Політики з якості в органах державної статистики
(затверджено Наказом Державної служби статистики України від 30.11.2016 № 228)
в частині про дотримання такого критерію якості як зіставність/порівнюваність,
оскільки статистичні дані отримані у відповідності до Наказу 2 не можуть бути
зіставними/порівняними, наприклад, з статистичними даними отриманими у ЄС
на підставі дії вищезгаданого Регламенту (ЄC) 1185/2009 у частині щодо кількості
пестицидів, розміщених на ринку.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що
регулюють державну статистичну діяльність» за реєстраційним номером № 4584
від 04.05.2016 р. (29.08.2019 Проект відкликано) не містив відповідних положень
щодо статистичної якості.
Блок 4:
2.4. Принцип 5 «Статистична конфіденційність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 5.1. Конфіденційність статистичної інформації гарантується законом.
Ст. 2 («Статистичні принципи») Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року надається визначення
принципу статистичної конфіденційності як захисту даних, що відносяться
до єдиної статистичної одиниці (в т. ч. постачальника даних). п. 7 ст. 3
Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009
надає визначення терміну «конфіденційні дані», що сприяє повноті розуміння
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значення принципу 5 «Статистична конфіденційність», який встановлено
Кодексом норм європейської статистики, в контексті нерозкриття та захисту
інформації про статистичну одиницю. У профільному українському законодавстві
ст. 2.3 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11
березня 2009 не є імплементованими.
У ст. 16 Закону України «Про державну статистику» робиться посилання на
принцип конфіденційності статистичної інформації як на один з принципів, на
яких базуються відносини органів державної статистики з респондентами,
користувачами, в т. ч. з державними органами, органами місцевого
самоврядування, іншими юридичними особами, що провадять діяльність,
пов’язану із збиранням та використанням адміністративних даних. Водночас
Закон України «Про державну статистику» не надає визначення принципу
конфіденційності статистичної інформації. Також профільний Закон України не
надає визначення терміну «конфіденційні дані».
Також відсутнім є визначення принципу конфіденційності статистичної
інформації у тексті проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України, що регулюють державну статистичну діяльність» за реєстраційним
номером №4584 від 04.05.2016 р. (29.08.2019 Проект було відкликано).
Блок 5:
2.5. Принцип 5 «Статистична конфіденційність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 5.2. Співробітники статистичного органу при призначенні на посаду
підписують відповідний документ щодо забезпечення конфіденційності
статистичної інформації.
Згідно з п. 5 ст. 20 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та
Ради від 11 березня 2009 року офіційні особи та інший персонал національних
статистичних органів мають дотримуватись всіх вимог конфіденційності після
припинення виконання своїх обов’язків.
Рамкове керівництво по забезпеченню якості Європейської статистичної
системи, прийняте Комітетом Європейської Статистичної Системи (Quality
Assurance Framework of the European Statistical System, ESS QAF) містить
Індикатор 5.2. «Співробітники статистичного органу при призначенні на
посаду підписують відповідний документ щодо забезпечення конфіденційності
статистичної інформації».
Методи на інституційному рівні: обов’язковість зобов’язання конфіденційності.
Зобов’язання щодо дотримання статистичної конфіденційності існує в органах
статистики та підписується всіма наявними співробітниками, співробітниками
при призначенні на посаду, а також представниками інших сторін, які виконують
роботи від імені органу статистики. У разі змін такі угоди повинні бути оновлені і
знову підписані всіма співробітниками або представниками інших сторін.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державну статистику» правила
захисту статистичної інформації, а також первинних даних визначаються
відповідно до Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері статистики.
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У розділі IІ «Основні поняття та терміни» Методологічних положень щодо
забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики
(далі - Методологічні положення), затверджених Наказом Державної служби
статистики України від 15.02.2017 № 41 «Про затвердження Методологічних
положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної
статистики» (далі - Наказ) надається визначення терміну «забезпечення
статистичної конфіденційності»: забезпечення статистичної конфіденційності комплекс заходів, спрямованих на захист конфіденційних статистичних даних.
П. 4 ч. 3 розділу V Методологічних положень встановлено, що організаційні
(процедурні) заходи з обліку та зберігання паперових і електронних носіїв
інформації, що містять конфіденційні статистичні дані, реалізуються відповідно
до чинних правил ведення діловодства в органах державної статистики.
У частині 1 розділу VІ «Правила поводження з конфіденційними статистичними
даними в органах державної статистики» робиться відсилка на ст. 14, 16, 17, 21, 22
Закону, а у частині 2 цього розділу зазначається, що з урахуванням положення
ст. 23 Закону відповідні Правила визначаються окремим документом.
Блок 6:
2.6. Принцип 5 «Статистична конфіденційність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 5.3. За будь-які умисні порушення статистичної конфіденційності призначені
штрафи.
Згідно з Рамковим керівництвом по забезпеченню якості Європейської
статистичної системи, прийнятого Комітетом Європейської Статистичної
Системи (Quality Assurance Framework of the European Statistical System,
ESS QAF): 5.3. За будь-які умисні порушення статистичної конфіденційності
призначені штрафи.
Методи на інституційному рівні:
1. Існування відповідних положень у законодавстві. На національному
рівні є наявними відповідні положення в законах про статистику або
інших нормативно-правових актах про адміністративну, кримінальну
та дисциплінарну відповідальність за порушення статистичної
конфіденційності.
2. Положення, які стосуються відповідальності, доступні для
громадськості. Користувачі офіційної статистичної інформації
обізнані про існуючі положення про відповідальність за порушення
статистичної конфіденційності, так як така інформація є
оприлюдненою та загальнодоступною.
Ст. 4 (2) Регламенту (ЄС) 557/2013 встановлено, що зобов’язання конфіденційності
повинно бути підписане належним чином призначеним представником
дослідницької установи та охоплювати всіх дослідників установи, які будуть
мати доступ до конфіденційних даних для наукових цілей. Зобов’язання
конфіденційності визначає умови доступу, зобов’язання дослідників, заходи
по дотриманню конфіденційності статистичних даних та санкції на випадок
порушення зобов’язань.
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Ст. 5 (2) Регламенту (ЄС) 557/2013 вимагає те, що індивідуальна декларація про
конфіденційність супроводжує кожну дослідницьку пропозицію.
При цьому Держстатом не розроблено та не прийнято нормативно-правові акти
(наприклад, накази Держстату України), якими б, на виконання ст. 244-3, 254,
255 (в частині про порушення порядку використання конфіденційної інформації)
Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, затверджувалися такі
невід’ємні складники адміністративного процесу, як:
– форма протоколу про адміністративне правопорушення,
– форма постанови по справі про адміністративне
правопорушення,
– посадові особи уповноважені складати протоколи
про правопорушення, розглядати справи і накладати
адміністративні стягнення.
Блок 7:
2.7. Принцип 5 «Статистична конфіденційність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 5.4. Інструкції та інші нормативні документи щодо захисту конфіденційності
статистичної інформації в процесах виробництва та розподілу статистичних
даних розроблені та надані співробітникам статистичного органу. Політика
конфіденційності доводиться до відома громадськості.
Згідно з принципом 5
європейської статистики:

«Статистична

конфіденційність»

Кодексу

норм

«Конфіденційність щодо постачальників даних (домогосподарств, підприємств,
адміністрацій та інших респондентів), щодо інформації, яку вони надають, щодо
використання отриманої інформації тільки для статистичних цілей - гарантована
повністю».
Наприклад, у п. 12, п.п. 2, розділу ІІ зразка посадової інструкції (затверджено
Головою Державної служби статистики України) йдеться про обов’язок посадової
особи Держстату України зберігати персональні дані осіб, які стали відомі у
зв’язку з виконанням посадових обов’язків. При цьому варто звернути увагу на
те, що за визначенням, наданим у ст. 2 Закону України «Про захист персональних
даних»: персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Водночас, за змістом ст. 4 Закону України «Про державну статистику»
респондентами, крім фізичних осіб, є і юридичні особи.
Блок 8:
2.8. Принцип 5 «Статистична конфіденційність» Кодексу норм європейської
статистики.
П. 5.6. Для отримання доступу до статистичних мікроданих для дослідницьких
цілей зовнішні користувачі дотримуються точних протоколів.
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Згідно з Рамковим керівництвом по забезпеченню якості Європейської
статистичної системи, прийнятого Комітетом Європейської Статистичної
Системи (Quality Assurance Framework of the European Statistical System, ESS
QAF), Індикатор 5.6. «Для отримання доступу до статистичних мікроданих для
дослідницьких цілей зовнішні користувачі дотримуються точних протоколів».
Методи на інституційному рівні:
1. Умови доступу до конфіденційних даних для наукових цілей.
Чіткі умови надання доступу дослідникам до конфіденційних
даних для наукових цілей встановлюються статистичним законом
або відповідними нормативно-правовими актами. Ці умови є
загальнодоступними на сайті статистичного органу.
2. Гарантія доступу дослідникам до конфіденційних даних для
наукових цілей. Статистичний орган забезпечує наявність усіх
юридичних, технічних та логічних гарантій для захисту конфіденційної
інформації. Користувачі зобов’язані підписати угоду про правила
використання мікроданих.
3. Контроль за копіюванням даних. Для запобігання копіюванню даних
(дані незаконно скопійовані або не знищені після використання)
статистичний орган здійснює відповідні заходи.
Методи на рівні продукту/процесу:
Моніторинг використання мікроданих. Використання мікроданих моніториться,
щоб визначити будь-яку обставину, в якій конфіденційність даних може бути
порушена. Наявними є процедури, що забезпечують негайні коригуючі дії.
На виконання ст. 23 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та
Ради про Європейську статистику щодо доступу до конфіденційних даних для
наукових цілей прийнято Регламент Комісії (ЄС) 557/2013 від 17 червня 2013, яким
скасовується Регламент Комісії (ЄC) 831/2002.
Зокрема, ст. 9 Регламенту Комісії (ЄС) 557/2013 визначено організаційні аспекти
щодо фізичного та логічного захисту конфіденційних даних та завдання
Комісії (Євростату) щодо роботи з науково-дослідними організаціями та
акредитованими суб’єктами.
При цьому Закон України «Про державну статистику» (далі - Закон) не містить
норм, які б відповідали:
– п. 5.6. Кодексу норм європейської статистики,
– Методу Рамкового керівництва по забезпеченню якості
Європейської статистичної системи за п. 5.6.,
– ст. 23 Регламенту (ЄС)223/2009 Європейського Парламенту
та Ради від 11 березня 2009 року,
– ст. 1, 3, 9 Регламенту Комісії (ЄС) 557/2013 від 17 червня 2013.
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Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що
регулюють державну статистичну діяльність» за реєстраційним номером
№ 4584 від 04.05.2016 р. (29.08.2019 проект відкликано) також не містить норм, які
б відповідали вище переліченим нормам Європейського законодавства у галузі
статистики.
У розділі VIІ «Надання доступу до мікроданих у дослідницьких цілях»
Методологічних положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в
органах державної статистики (далі - Методологічні положення), затверджених
Наказом Державної служби статистики України від 15.02.2017 №41 «Про
затвердження Методологічних положень щодо забезпечення статистичної
конфіденційності в органах державної статистики» (далі - Наказ) визначено,
що доступ до мікроданих організовується та забезпечується з урахуванням
чинного законодавства України, Регламенту Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) 223/2009 від 11.03.2009, Регламенту Комісії (ЄС) 557/2013 від 17.06.2013.
Методологічним положенням лише визначено, що загальні правила та умови, за
яких може бути наданий доступ до мікроданих для забезпечення статистичного
аналізу в дослідницьких цілях, визначаються окремим документом.
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УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГА ЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію чотирьох «горизонтальних» директив:
про оцінку впливу на довкілля, про стратегічну екологічну оцінку, про участь
громадськості та про доступ до екологічної інформації.
Цей підсектор має на меті впровадження в Україні європейських механізмів
екологічної оцінки (ОВД та СЕО), доступу до екологічної інформації та участі
громадськості у процесі прийняття рішень.
Повноцінна оцінка витрат та вигод не проводилась. За деякими оцінками, разові
адміністративні витрати, пов’язані із апроксимацією, складають близько 1,7 млн
грн, а технічні – 5 млн грн. Очевидно, що окрім таких витрат процедура ОВД
має значні фінансові наслідки для бізнесу, а СЕО – для державного та місцевих
бюджетів. Вигоди переважно слід оцінювати з точки зору покращення стану
довкілля, чому сприяють всі директиви цього підсектору.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 182 / Запровадження європейського механізму оцінки
впливу на довкілля
• Директива 2011/92/ЄС
• Директива 2003/4/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження в Україні європейського механізму
оцінки впливу на довкілля, що означає встановлення законодавчих основ оцінки
впливу на довкілля та врегулювання усіх спеціальних питань на рівні підзаконних
актів.
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Регуляторне наближення є «досконалим». Для цілей імплементації Директиви
2011/92/ЄС було прийнято ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2020
№ 2059-VII. Для забезпечення реалізації ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» було
прийнято низку підзаконних актів:
- Порядок передачі документації для надання висновку з
оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля,
- Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля (постанова від 13.12.2017 КМУ № 1026),
- Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження
критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає
оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень
і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на
довкілля»,
- Постанова КМУ від 12.12.2017 № 989 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки
впливу на довкілля»,
- Прийнято методичні рекомендації для лісового
господарства, запущено роботу єдиного реєстру з ОВД.
Практичне впровадження не оцінювалось.

Зобов’язання 183 / Запровадження європейського механізму
стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
• Директива 2001/42/ЄС
• Директива 2003/35/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження в Україні європейського механізму
стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що передбачає встановлення законодавчих
основ стратегічної екологічної оцінки та забезпечення дотримання вимог щодо
СЕО у процесі розробки та прийняття державних планів та програм у окремих
секторах.
В наближення законодавства є критична невідповідність. Для цілей імплементації
директиви був прийнятий ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018
№ 2354-VIII. Поняття «громадськість» грубо порушує вимоги директив, оскільки
встановлює обмеження щодо місця реєстрації фізичних та юридичних осіб. Не
прийнято Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
(моніторинг є обов’язковим етапом СЕО).
Практичне впровадження є «просунутим». На жаль, немає систематизованої
інформації про стан дотримання вимог Закону «Про стратегічну екологічну
оцінку» в Україні. СЕО здійснюється величезною кількістю суб’єктів на практиці,
збору інформації про це немає. Є очевидні приклади прийняття документів
державного планування без проведення СЕО.
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Зобов’язання 184 / Забезпечення належного доступу до екологічної
інформації
• Директива 2003/4/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного доступу до екологічної
інформації, що передбачає встановлення законодавчих вимог щодо надання та
поширення екологічної інформації.
Наближення законодавства є «досконалим». На нашу думку законодавство
України повністю відповідає вимогам директиви. Доступ до екологічної
інформації відбувається, головним чином, відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.
Практичне впровадження є «досконалим». На практиці екологічна інформація
збирається, періодично поширюється, спостерігається тенденція до збільшення
обсягів інформації, доступної в електронній формі. Цьому сприяють як вимоги
природоохоронного законодавства (зокрема підготовка та поширення
доповідей про стан довкілля, поширення екологічних паспортів областей),
так і забезпечення поширення інших спеціальних видів інформації (зокрема
законодавства, даних моніторингу тощо).

ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання, взяті на себе Україною у цьому підсекторі, мають на меті
впровадити у національному законодавстві механізм управління якістю повітря,
включаючи моніторинг, встановлення спеціальних вимог щодо якості палива,
вимог щодо вмісту летючих органічних сполук у лаках та фарбах та під час
зберігання нафтопродуктів.
Цілісна оцінка витрат та вигод не проводилась. Вигоди пов’язані із зменшенням
негативного антропогенного тиску на довкілля, у тому числі пов’язані із
здоров’ям населення. За оцінкою ДСНС лише модернізація системи моніторингу
атмосферного повітря потребує близько 10 млрд. грн.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 185 / Забезпечення контролю над викидами
летючих органічних сполук (ЛОС) у місцях зберігання та при
транспортуванні нафтопродуктів
• Директива 94/63/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення контролю за викидами летючих
органічних сполук (ЛОС) у місцях зберігання та при транспортуванні. Мова
йде про усю систему зберігання паливних нафтопродуктів (окрім зрідженого
нафтового газу), включаючи термінали зберігання, автозаправники, АЗС тощо.
Наближення законодавства є «раннім». Транспозиція вимагає прийняття низки
національних стандартів та регламентів щодо вимог до усіх технологічних ланок
зберігання та транспортування палива для уникнення забруднення повітря в
результаті його випаровування. Процес знаходиться на початковій стадії.
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Практичне впровадження не розпочато. Воно передбачає визначення
(ідентифікацію) усіх станцій для зберігання/завантаження нафтопродуктів
та встановлення на таких станціях технічних заходів для зменшення витоків
(випарів) бензину.

Зобов’язання 186 / Обмеження викидів летючих органічних сполук
від використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та
продукції полірування транспортних засобів
• Директива 2004/42/ЄС
Зобов’язання передбачає обмеження викидів летючих органічних сполук від
використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції
полірування транспортних засобів шляхом встановлення вимог щодо їх вмісту у
таких фарбах та лаках та щодо маркування такої продукції.
Регуляторне наближення є «досконалим». Виконано шляхом прийняття Наказу
Мінекономрозвитку від 2.10.2018 № 1394 «Про затвердження Технічного
регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок
використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель
та ремонту колісних транспортних засобів».
Практичне впровадження не оцінювалось.

Зобов’язання 187 / Обмеження вмісту сірки у деяких видах рідкого
палива
• Директива 1999/32/ЄС
Зобов’язання передбачає обмеження вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.
Регуляторне наближення є «досконалим». Вимоги щодо вмісту сірки були
встановлені із прийняттям Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (ПКМУ від 1 серпня 2013
№ 927), а з 2018 року почала діяти заборона на усі типи мазуту та котельних і
суднових палив, що мають масову частку сірки понад 1%.
Практичне впровадження є «раннім». Практична імплементація передбачає
забезпечення контролю за якістю пального на ринку. Прийнято частину
стандартів, необхідних для здійснення контролю якості палива (усього необхідно
близько 36 стандартів). Водночас, не налагоджено систему контролю за якістю
(збору взірців, аналізу).

Зобов’язання 188 / Встановлення вимог щодо якості дизельного
пального та бензину
• Директива 98/70/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення вимог щодо якості дизельного пального
та бензину.
Регуляторне наближення є «досконалим». Відповідні вимоги до якості дизельного
пального були встановлені Технічним регламентом, прийнятим постановою КМУ
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від 1.08.2013 № 927 1. Заборона обігу етилованого бензину була введена ще у 2003
році відповідним Законом України2.
Практичне впровадження є «раннім». Впровадження системи контролю за якістю
палива на ринку відбувається повільно, необхідно прийняти низку технічних
документів для регламентації цієї діяльності, визначити відповідальні установи
тощо3.

Зобов’язання 189 / Встановлення нормативів якості атмосферного
повітря
• Директива 2008/50/ЄС
• Директива 2004/107/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення нормативів якості атмосферного
повітря, що передбачає встановлення граничних рівнів забруднення повітря
певними речовинами та цільових показників якості.
Регуляторне наближення є «досконалим». Граничні та цільові показники якості
атмосферного повітря встановлені постановою КМУ від 14 серпня 2019 р. № 827.
Практичне впровадження не оцінювалось.

Зобов’язання 190 / Моніторинг якості атмосферного повітря
• Директива 2008/50/ЄС
• Директива 2004/107/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження європейського моніторингу якості
атмосферного повітря, що передбачає визначення зон та агломерацій по всій
території за ступенем забруднення, функціонування пунктів спостереження
за якістю атмосферного повітря, встановлення правил оцінювання якості
атмосферного повітря, забезпечення інформування громадськості.
Регуляторне наближення є в більшості «досконалою». Щодо порядку здійснення
моніторингу – досконала. Порядок здійснення моніторингу атмосферного
повітря встановлений постановою КМУ від 14 серпня 2019 р. № 827. Щодо правил
оцінювання якості повітря – просунута. Окремі питання вирішені постановою КМУ
від 14 серпня 2019 р. № 827. Проте, оцінювання якості повітря потребує розробки і
затвердження низки технічних стандартів та регламентів.
Практичне впровадження не розпочата. Система моніторингу застаріла,
потребує докорінної модернізації та фінансування. Інформування громадськості
не забезпечується у зв’язку із відсутністю моніторингу.

Зобов’язання 191 / Покращення якості атмосферного повітря
• Директива 2008/50/ЄС

1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF
2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2786-14
3) http://enref.org/wp-content/uploads/2019/08/Monthly_June_final_with_benchmarks_ua.pdf
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• Директива 2004/107/ЄС
• Директива 2004/42/ЄС
Зобов’язання передбачає покращення якості атмосферного повітря, що, в свою
чергу, потребує розробки і затвердження планів щодо управління якістю повітря
для зон та агломерацій.
Регуляторне наближення не оцінювалась. Можливо, потрібні підзаконні акти
щодо розробки планів управління.
Практичне впровадження не розпочата. Плани не можуть бути розроблені за
відсутності сучасної системи оцінки якості атмосферного повітря у агломераціях
та зонах. Діюча система моніторингу застаріла, потребує докорінної модернізації
та фінансування.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію в Україні трьох директив, одна з яких
є рамковою і має широку сферу застосування. Деякі питання також регулюються
директивою про промислове забруднення (Директива 2010/75/ЄС), яка є
частиною підсектору «Промислове забруднення».
Виконання зобов’язань підсектору має на меті забезпечити функціонування
європейської моделі управління відходами, включаючи засади та принципи
такого управління, а також управління окремими видами відходів та операціями
з їх поводженням.
Комплексна оцінка витрат та вигод не проводилась. Імплементація цього
підсектору вимагає значних фінансових інвестицій в інфраструктуру у сфері
управління відходами. Основні вигоди пов’язані із покращенням стану довкілля
та здоров’ям населення, зменшенням кількості утворення відходів та зростанням
частки відходів, що переробляються.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 192 / Впровадження європейських засад управління
відходами
• Директива 2008/98/ЄС
• Директива Ради 1999/31/ЄС
• Директива 2006/21/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження європейських засад управління
відходами, включаючи адаптацію національного законодавства до вимог
європейського, запровадження системи планування у сфері управління
відходами.
Наближення законодавства є «раннім». У ВРУ зареєстровано три законопроекти
щодо управління відходами (№ 2207, № 2207-1 та № 2207-2). Профільний комітет
рекомендує відправити законопроект №2207-1 на доопрацювання на повторне
перше читання, а інші - відхилити. Наразі жоден законопроект не забезпечує
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виконання вимог рамкової директиви ЄС, а з деяких питань – суперечить таким
вимогам.
Практичне впровадження є «просунутим». Прийняті національні стратегія та
план управління відходами (розпорядження КМУ від 8 листопада 2017 р. № 820-р
та від 20 лютого 2019 р. № 117-р відповідно). Ведеться робота над розробкою та
затвердженням регіональних планів.

Зобов’язання 193 / Забезпечення належного управління
побутовими відходами
• Директива 2008/98/ЄС
• Директива Ради 1999/31/ЄС
• Директива 2010/75/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного управління побутовими
відходами, включаючи створення законодавчих засад управління побутовими
відходами, ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів,
інфраструктури для відновлення побутових відходів, інфраструктури для
видалення побутових відходів.
Наближення законодавства є «раннім». Проекти закону готувались за підтримки
ЄС, проте не вносились до ВРУ до прийняття рамкового (основного) закону про
відходи. Підзаконні акти (проекти) не готувались.
Практичне впровадження не розпочато.

Зобов’язання 194 / Забезпечення належного управління
небезпечними відходами
• Директива 2008/98/ЄС
• Директива 2010/75/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного управління небезпечними
відходами, включаючи створення законодавчих засад управління небезпечними
відходами та інфраструктуру для оброблення небезпечних відходів.
Наближення законодавства не розпочато.
Практичне впровадження не розпочато. На практиці чинна система управління
небезпечними відходами не здатна забезпечити безпечне поводження з ними.

Зобов’язання 195 / Забезпечення належного управління
промисловими відходами
• Директива 2008/98/ЄС
• Директива 2010/75/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного управління промисловими
відходами, включаючи створення законодавчих засад управління промисловими
відходами та інфраструктуру для оброблення промислових відходів.
Наближення законодавства не розпочато.
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Практичне впровадження не розпочато.

Зобов’язання 196 / Забезпечення належного управління відходами
видобувної промисловості
• Директива 2008/98/ЄС
• Директива 2010/75/ЄС
• Директива 2006/21/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного управління відходами
видобувної промисловості, включаючи створення законодавчих засад
управління такими відходами та інфраструктуру для їх оброблення.
Наближення законодавства не розпочато.
Практичне впровадження не розпочато.

Зобов’язання 197 / Забезпечення належного управління
будівельними відходами
• Директива 2008/98/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення належного управління будівельними
відходами, включаючи створення законодавчі засади управління такими
відходами та інфраструктуру для їх оброблення.
Наближення законодавства не розпочато.
Практичне впровадження не розпочато.

ЯКІСТЬ ВОДИ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію положень шести директив ЄС,
включаючи рамкову водну директиву, та охоплює управління поверхневими
водними ресурсами, якість питної води та охорону морів.
Цей підсектор має низку цілей, зокрема:
- запровадження басейнового принципу управління водними
ресурсами,
- впровадження механізму оцінки та управління ризиками
затоплення внаслідок паводків,
- забезпечення охорони природного середовища Азовського
та Чорного морів,
- зменшення та запобігання забрудненню підземних і
поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел,
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- впровадження механізму водовідведення та очищення
стічних вод населених пунктів,
- забезпечення безпеки та чистоти питної води.
Комплексна оцінка очікуваного балансу витрат не проводилась. Імплементація
зобов’язань у цьому підсекторі вимагає значних фінансових інвестицій в
інфраструктуру у сфері управління водними ресурсами, зокрема розбудови
системи лабораторій якості води (перші лабораторії вже споруджені),
спорудження та модернізації очисних споруд міських систем каналізації тощо.
Основні вигоди пов’язані із покращенням стану довкілля та здоров’я населення,
забезпечення безпечності водних ресурсів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 198 / Запровадження басейнового принципу
управління водними ресурсами
• Директива 2000/60/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження басейнового принципу управління
водними ресурсами, зокрема законодавче закріплення системи басейнового
управління водних ресурсів, створення басейнових рад, прийняття басейнових
планів управління, запровадження системи моніторингу за станом водних
ресурсів.
Наближення законодавства є «досконалим». Для цілей імплементації було
прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за
басейновим принципом» від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII. Прийнято низку
важливих підзаконних актів для переходу на басейновий принцип управління
водними ресурсами, нового моніторингу стану водних ресурсів.
Практичне впровадження є в більшості «просунутим». У частині створення
басейнових рад – досконала. Частина планів затверджена, частина в розробці.
Розпочатий моніторинг у деяких басейнах, зокрема діагностичний у басейні
Дону, Дністра. Держводагентством проводиться масштабна модернізація
лабораторної бази для належного моніторингу водних масивів.

Зобов’язання 199 / Впровадження механізму оцінки та управління
ризиками затоплення внаслідок паводків
• Директива 2007/60/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження механізму оцінки та управління
ризиками затоплення внаслідок паводків. Це у першу чергу передбачає
прийняття законодавчих основ для оцінки та управління ризиками затоплення,
підготовку карт загроз та ризиків затоплення, запровадження планів управління
ризиками затоплення.
Наближення законодавства є в більшості «досконалим». Для цілей імплементації
директиви було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» від 4 жовтня 2016
року № 1641-VIII (стаття 107-1). Для цілей імплементації директиви було прийнято:
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- Наказ МВС «Про затвердження Методики попередньої
оцінки ризиків затоплення» від 17.01.2018 № 30,
- Наказ МВС «Про затвердження Методики розроблення карт
загроз і ризиків затоплення» від 28.02.2018 № 153,
- Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку розроблення плану управління ризиками
затоплення» від 4 квітня 2018 року.
Практичне впровадження є в більшості «раннім». За повідомленнями уряду
проведена попередня оцінка та картування4, проте відсутня будь-яка інформація
щодо розробки планів управління ризиками затоплення.

Зобов’язання 200 / Забезпечення охорони природного середовища
Азовського та Чорного морів
• Директива 2008/56/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення охорони природного середовища
Азовського та Чорного морів, що вимагає прийняття морської стратегії для
Чорного та Азовського морів для досягнення доброго екологічного стану морів,
реалізацію програми екологічного моніторингу стану Чорного та Азовського
морів, реалізацію плану(-ів) заходів для досягнення встановлених екологічних
цілей щодо якості середовища цих морів.
Наближення законодавства є «ранньою». Наразі була оприлюднена лише
анотована структура Морської стратегії України5.
Практичне впровадження не розпочато. Окремі заходи вживаються в рамках
проекту EMBLAS щодо оцінки стану вод Чорного моря.

Зобов’язання 201 / Зменшення та запобігання забрудненню
підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських
джерел
• Директива Ради 91/676/ЄЕС
Зобов’язання передбачає зменшення та запобігання забрудненню підземних
і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел, що передбачає
комплекс завдань:
- адаптацію водного законодавства до вимог директиви,
- прийняття необхідного законодавства для визначення
вразливих зон, розробки планів дій для вразливих зон,
Кодексу кращих сільськогосподарських практик,
- визначення зон, вразливих до накопичення і змиву нітратів,
- розроблення і запровадження планів дій щодо зон,
вразливих до накопичення та змиву нітратів, проведення
програм моніторингу.
4) http://reforms.in.ua/ua/streams/environment/2018-substream2-55
5) https://menr.gov.ua/news/31381.html
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Наближення законодавства практично не розпочато. Певні окремі положення
Директиви 91/676/ЄЕС були об’єктом адаптації шляхом прийняття змін до Водного
кодексу України (зокрема зміни у ст.81) та нового Порядку здійснення державного
моніторингу вод. Так, змінами до Водного кодексу України впроваджено поняття
евтрофікації, запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів нітратами
включено до комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від
забруднення. З інших предметних питань певна робота велась за підтримки ЄС,
проте проекти актів не оприлюднювались.
Практичне впровадження не розпочато.

Зобов’язання 202 / Впровадження механізму водовідведення та
очищення стічних вод населених пунктів
• Директива Ради 91/271/ЄЕС
Зобов’язання передбачає впровадження механізму водовідведення та очищення
стічних вод населених пунктів, що передбачає адаптацію законодавства до
вимог директиви, проведення оцінки стану водовідведення та очистки міських
стічних вод, визначення чутливих зон та агломерацій, реалізацію технічної та
інвестиційної програми з імплементації вимог до очистки міських стічних вод.
Наближення законодавства є «просунутим». Для імплементації директиви було
прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду
та питне водопостачання»» від 18 травня 2017 року № 2047-VIII. Були прийняті:
- Наказ Мінрегіону «Про затвердження Правил приймання
стічних вод до систем централізованого водовідведення
та Порядку визначення розміру плати, що справляється
за понаднормативні скиди стічних вод до систем
централізованого водовідведення» від 01.12.2017 № 316;
- Наказ Мінприроди «Про затвердження Порядку визначення
популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв
визначення уразливих та менш уразливих зон» від 14.01.2019
№ 6;
- Наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку повторного
використання очищених стічних вод та осаду за умови
дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій
забруднюючих речовин» від 12.12.2018 № 341.
Будь-яка інформація щодо практичного впровадження відсутня.

Зобов’язання 203 / Забезпечення безпеки та чистоти питної води
• Директива Ради 98/83/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення безпеки та чистоти питної води, що
передбачає адаптацію законодавства, встановлення технічних вимог до питної
води, здійснення моніторингу якості води та інформування споживачів.
Критична
невідповідність
у
наближенні
законодавства.
Директива
імплементована шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»» від 18 травня 2017
року №2047-VIII. Проте, наказом МОЗ від 24.12.2019 № 2675 було відкладено
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набрання чинності окремих вимог до якості питної води до 2022 року. Чинна
редакція Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» за низкою речовин (ціанід, сурма тощо)
не відповідає вимогам Додатку І до Директиви (частини А та В). Зокрема, відсутні
вимоги щодо вмісту ціаніду, вимоги щодо вмісту сурми відкладені до 2022 року.
Практичне впровадження є «просунутим». Система контролю за якістю питної
води в Україні вже мала високий рівень відповідності вимогам директиви.
Інформації про зміни у практичному здійсненні контролю немає.

ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор містить лише дві директиви, проте їх імплементація є складним
завданням, яке передбачає створення всеохоплюючої системи запобігання
і контролю за забрудненням від промислових підприємств та здійснення
контролю за значними аваріями, пов’язаними із небезпечними речовинами.
Ключовими завданнями у цьому підсекторі є наступні:
(а) запровадити нову систему інтегрованого дозволу для
промислових об’єктів на основі найкращих доступних
технологій та методів управління (НТДМ),
(б) встановити жорсткий контроль за викидами від великих
спалювальних установок (головним чином, ТЕС та ТЕЦ) та
(в) створення сучасної системи контролю за безпекою
небезпечних підприємств, зокрема щодо реагування на
аварії.
Оцінка очікуваного балансу витрат – вигод не проводилась. Найбільш
витратним є завдання щодо обмеження викидів від великих спалювальних
установок (загальна сума потрібних інвестицій складає близько 6,5 млрд.
євро, не враховуючи експлуатаційних витрат). Впровадження нової системи
інтегрованого дозволу очевидно вимагатиме сучасного рівня обладнання на
підприємствах інших галузей, що також потребуватиме величезних обсягів
інвестицій. Вигоди пов’язані із покращенням стану довкілля і, відповідно,
зменшенням витрат, пов’язаних із подоланням наслідків забруднення, зокрема
на охорону здоров’я, збільшенням тривалості активного періоду економічної
активності населення тощо.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 204 / Запровадження всеохоплюючої системи
запобігання і контролю за забрудненням від промислових
підприємств
• Директива 2010/75/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження всеохоплюючої системи запобігання
і контролю за забрудненням від промислових підприємств. Це зобов’язання має
дві складні групи завдань: (а) запровадити нову систему інтегрованого дозволу
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на забруднення та (б) обмежити викиди від великих спалювальних установок.
Тож їх варто оцінювати окремо.
Наближення законодавства знаходиться на різних рівнях. Щодо інтегрованого
дозволу – рання. Розпорядженням КМУ № 402-р від 22.05.2019 р. прийнята
Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення.
Проект закону розроблявся за підтримки GIZ, був внесений урядом за № 3117
та був відкликаний у зв’язку з відставкою уряду 04.03.2020 р. Щодо вимог до
викидів від великих спалювальних установок – формально досконала: наказом
Мінприроди від 16.02.2018 р. № 62 було внесено зміни до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок,
номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22
жовтня 2008 року № 541.
Практичне впровадження знаходиться на різних рівнях. Практична
імплементація у сфері інтегрованого дозволу не розпочата. Озвучені підходи
до його впровадження не відповідають вимогам директиви і не сприятимуть
досягненню основної мети: зменшити негативний вплив промислових об’єктів
на довкілля. Так, з проекту закону можна зробити висновок, що уряд не планує
впроваджувати європейські НДТМи, а має намір впроваджувати свої власні
(очікувано, з менш суворими вимогами щодо охорони довкілля для технологічних
процесів).
Щодо великих спалювальних установок: рання. Національний план скорочення
викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) був схвалений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 796.
24 липня 2019 р. КМУ схвалив зміни до НПСВ, якими по суті відкладено в часі
реалізацію заходів за НПСВ. Розпорядженням КМУ від 13.06.2018 №428-р було
прийнято План заходів на 2018 рік щодо впровадження НПСВ, але він не був
виконаний (окрім створення робочої групи). Бачення фінансування реалізації
НПСВ з боку уряду відсутнє.

Зобов’язання 205 / Забезпечення контролю над значними аваріями,
пов’язаними із небезпечними речовинами
• Директива 2012/18/ЄС (попередня редакція - 96/82/ЄС)
Зобов’язання передбачає забезпечення контролю над значними аваріями,
пов’язаними із небезпечними речовинами. Це зобов’язання має забезпечити
імплементацію так званої Директиви Севесо-ІІІ 2012/18/ЄС.
Наближення законодавства є «просунутим». В цілому початковий рівень
відповідності національного законодавства вже був досить високий. Для
досягнення повної відповідності були розроблені відповідні проекти закону та
внесені КМУ до ВРУ, але відкликані двічі у зв’язку із обранням нового скликання
ВРУ та відставкою Уряду (2020) (останній з них - проект закону України №2562).
Проекти розроблялись за підтримки ОБСЄ. Підзаконні акти також знаходяться
в процесі розробки за підтримки ОБСЄ (зокрема проект постанови КМУ «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо об’єктів
підвищеної небезпеки»).
Практичне впровадження є «просунутим». В Україні функціонує система
контролю за об’єктами підвищеної небезпеки, створена з врахуванням
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попередньої редакції директиви. На практиці проводиться ідентифікація
таких об’єктів по категоріям, вони регулярно інспектуються, оператори мають
плани реагування на аварійні ситуації. Її вдосконалення спочатку потребує
впровадження законодавчих засад.

ОХОРОНА ПРИРОДИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію двох базових природоохоронних
директив ЄС: пташиної та оселищної. Ці дві директиви – основа усієї системи
охорони живої природи в ЄС.
Ключові цілі можна охарактеризувати як:
(а) створення системи природоохоронних територій за
принципами NATURA 2000,
(б) забезпечення охорони видів флори та фауни, зокрема в
рамках обмеження полювання та торгівлі ними.
Оцінка очікуваного балансу витрат-вигод в Україні не проводилась. Створення
та функціонування системи природоохоронних територій вимагатиме
значних коштів. В ЄС середній розмір витрат на створення та утримання
природоохоронної території (об’єкту) Natura 2000 склав 63,4 євро/гектар/рік,
загальні витрати, пов’язані із дотриманням положень директив щодо створення,
охорони та управління об’єктами Natura 2000, складають принаймні 5,8 млрд.
євро щороку. Сумарні вигоди від впровадження директив значно переважають
загальні витрати. Охорона видів та оселищ сприяє збереженню здатності
природи надавати ключові екосистемні послуги (зберігання вуглекислого газу,
запилення, попередження повеней, підтримка якості вод), які оцінюються у
розмірі 200-300 млрд. євро на рік. Більше того, впровадження директив, сприяє
економічному росту на місцевому рівні через створення робочих місць та туризм
(особливо у сільській місцевості). Мережа Natura 2000 дозволяє отримувати
доходи близько 50-85 млрд. євро щороку від туризму та рекреації. Наразі мережа
створила близько 52 тис. робочих місць, а її повний розвиток збільшить цю цифру
до 122 тисяч6.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 206 / Створення спеціальних природоохоронних
територій для охорони птахів, у тому числі мігруючих
• Директива 2009/147/ЄС
Створення спеціальних природоохоронних територій (СПТ) для охорони птахів
та їх оселищ.
Наближення законодавства є «раннім». Мінекоенерго (за підтримки проектів
ЄС) вже розробило кілька проектів законів з цією метою (останній - це проект

6) Перевірка доцільності пташиної та оселищної директив: уроки для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний
центр «Суспільство і довкілля» (2018). Доступно за адресою: https://www.rac.org.ua/vydannya/analitychni-dokumenty/naturedirectives-fitness-check-lessons-for-Ukraine-2018
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ЗУ «Про об’єкти Смарагдової мережі»), жоден не був внесений КМУ до ВРУ.
Розбудова Смарагдової мережі, передбачена цими проектами, є хибною формою
імплементації директиви.
Практичне впровадження є «раннім». Наразі проводиться значна робота з
оцінки відповідних оселищ для цілей Смарагдової мережі. Ця робота є науковою
і має багато спільного з відповідними роботами за пташиною директивою, тому її
результати можуть бути використані для цілей пташиної директиви.

Зобов’язання 207 / Створення спеціальних природоохоронних
територій для охорони видів та їх оселищ
• Директива 2009/147/ЄС
Зобов’язання передбачає створення спеціальних природоохоронних територій
для охорони видів та їх оселищ (за оселищною директивою).
Наближення законодавства є «раннім». Мінекоенерго (за підтримки проектів
ЄС) вже розробило кілька проектів законів з цією метою (останній - це проект
ЗУ «Про об’єкти Смарагдової мережі»), жоден не був внесений КМУ до ВРУ.
Розбудова Смарагдової мережі є хибною формою імплементації директиви,
оскільки не веде до включення таких територій до європейської мережі.
Практичне впровадження є «раннім». Наразі проводиться значна робота з оцінки
відповідних оселищ для цілей Смарагдової мережі. Ця робота є науковою і має
багато спільного з такими роботами за пташиною директивою, тому її результати
можуть бути використані для цілей пташиної директиви. Оцінка статусу
імплементації дещо вища (у порівнянні із пташиною директивою) у зв’язку із
наявністю особливого положення у Додатку ХХХ до УА щодо Смарагдової мережі.

Зобов’язання 208 / Впровадження механізму охорони птахів та
інших видів флори та фауни (полювання, торгівля, перевезення
тощо)
• Директива Ради 92/43/ЄЕС
• Директива 2009/147/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження механізму охорони птахів та інших
видів флори та фауни (полювання, торгівля, перевезення тощо), що стосується
обидвох директив.
Наближення законодавства є «просунутим». Національне законодавство
потребує мінімальних змін у цій сфері. Необхідні деякі зміни у ЗУ «Про мисливське
господарство та полювання», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про
захист тварин від жорстокого поводження», «Про Червону Книгу України» та
відповідні підзаконні акти.
Практичне впровадження не оцінювалось.

Зобов’язання 209 / Створення системи моніторингу
природоохоронного статусу оселищ та видів флори і фауни
• Директива Ради 92/43/ЄЕС
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Зобов’язання передбачає створення системи моніторингу природоохоронного
статусу оселищ та видів флори і фауни, що стосується обидвох директив.
Наближення законодавства не оцінювалось.
Практичне впровадження не оцінювалось. Наразі комплексний моніторинг
за видами флори і фауни відсутній, що підтверджується звітами України про
виконання Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Практично,
моніторинг здійснюється лише за мисливськими видами, а щодо інших видів - в
рамках роботи заповідних установ.

ЗМІНА КЛІМАТ У ТА ЗАХИСТ ОЗОНОВОГО ШАРУ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію однієї директиви та двох регламентів
у сфері скорочення викидів парникових та озоноруйнівних газів.
Ключові цілі полягають у створенні системи торгівлі викидами парникових газів
за аналогією з відповідною системою у ЄС та вдосконаленні регулювання обігу
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 210 / Створення системи торгівлі викидами
парникових газів
• Директива 2003/87/ЄС
Зобов’язання передбачає створення системи торгівлі викидами парникових
газів, що передбачає прийняття законодавства для функціонування системи
торгівлі викидами парникових газів, прийняття плану розподілу квот між
установками, запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та
на квоти, що продаватимуться на національному рівні між установками в Україні,
впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів.
Наближення законодавства є в більшості «раннім». 12.12.2019 був прийнятий ЗУ
«Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»
№ 377-IX. Водночас жодних проектів щодо створення самої системи викидів не
готувалось.
Практичне впровадження не оцінювалось.

Зобов’язання 211 / Вдосконалення регулювання обігу
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
• Регламент (ЄС) 2037/2000
• Регламент (ЄС) 842/2006
Зобов’язання передбачає вдосконалення регулювання обігу озоноруйнівних
речовин та фторованих парникових газів, що передбачає прийняття
національного законодавства для регулювання обігу озоноруйнівних речовин
та фторованих парникових газів, та створення системи контролю за виконанням
вимог щодо обігу озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
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Наближення законодавства є в більшості «раннім». 12.12.2019 був прийнятий
ЗУ № 376-IX «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними
речовинами та фторованими парниковими газами» (введення в дію - 27.06.2020 р).
На етапі законопроекту ГЮУ ВРУ було висловлено низку зауважень щодо якості
законопроекту, які не були усунені. Зокрема, прийняттю закону мала передувати
ратифікація Кігалійської поправки до Монреальського протоколу, оскільки закон
безпосередньо регулює питання, що є предметом міжнародних зобов’язань за
цією поправкою (скорочення споживання фторованих газів, продаж національної
квоти тощо). Окрім того, у проекті не забезпечено дотримання системності у
викладенні термінів, їх зміст та правові конструкції є недостатньо зрозумілими
та розкритими, зокрема деякі терміни та правові конструкції не визначено, деякі
містять поняття, які в проекті не застосовуються.
Практичне впровадження є «раннім». Закон введений в дію у червні 2020 року,
потребує прийняття низки підзаконних актів. Наразі система сертифікації та
звітування для операторів регульованих речовин відсутня. Інфраструктура для
утилізації обладнання, що містить регульовані речовини, практично відсутня.

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор передбачає імплементацію двох директив та одного регламенту
у сфері контролю за ГМО. Частково цей підсектор є багато років частиною
зобов’язань України за міжнародними угодами у цій сфері.
Ключовим завданням є удосконалення системи біобезпеки щодо вивільнення
генетично модифікованих організмів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 212 / Удосконалення системи біобезпеки щодо
вивільнення генетично модифікованих організмів
• Директива 2001/18/ЄС
• Регламент (ЄС) 1946/2003
• Директива № 2009/41/ЄС
Зобов’язання передбачає удосконалення системи біобезпеки щодо вивільнення
генетично модифікованих організмів, у тому числі вдосконалення системи
контролю за транскордонним переміщенням ГМО.
Наближення законодавства є в більшості «просунутим». Чинне законодавство
розроблялось в умовах дії відповідних міжнародних зобов’язань. Хоча стан
відповідності законодавства доволі високий, урядом проводились обговорення
проекту нового закону у цій сфері. Слід зауважити, що в 2019 році були наміри
внести зміни до закону, які мали б наслідком грубе порушення вимог регламенту
та Картагенського протоколу (щодо транскордонного переміщення ГМО).
В Україні функціонує Державний реєстр генетично-модифікованих організмів
— джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних
препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням.
Практичне впровадження не оцінювалось.
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ЗАГА ЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВСІХ ВИДІВ ТРАНСПОРТ У
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання
стосуються
горизонтальних
положень
acquis
ЄС,
що
застосовуються до всіх видів транспорту. Правове наближення стосується
досягнення мети розширення і зміцнення співробітництва в галузі транспорту з
метою сприяння розвитку стабільних транспортних систем.
Позитивними наслідками реалізації даних положень є розвиток мультимодальної
транспортної мережі України, пов’язаної з Транс’європейською транспортною
мережею (TEN-T), та удосконалення інфраструктурної політики України з метою
кращого визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів
транспорту. Також дані положення стосуються питань безпеки перевезення
небезпечних вантажів наземним видом транспорту. Імплементація загальних
положень у сфері транспорту посилить можливості співробітництва задля
покращення руху пасажирів та вантажів, зростання плинності транспортних
потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону за рахунок усунення
адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, покращення
транспортної мережі та модернізації інфраструктури України.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 213 / Забезпечення європейського рівня безпеки при
перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та
річковим транспортом
• Директива 2008/68/ЄС
Зобов’язання є комплексним та передбачає розроблення законодавчої
бази та регуляторної бази регулювання перевезення небезпечних вантажів
автомобільним, залізничним та внутрішньоводним видами транспорту.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення,
затвердження та реєстрацію в Мін’юсті наступних нормативно-правових актів:
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- правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми
водними шляхами України;
- нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил
безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій
з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним
транспортом;
- порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних
вантажів;
- нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил
перевезення наливних вантажів;
- нормативно-правового акта щодо внесення змін до Правил
перевезення небезпечних вантажів;
- нормативно-правового акта щодо внесення змін до
нормативно-правових актів у сфері проведення спеціального
навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на залізничному та річковому транспорті стосовно
встановлення вимог до уповноважених з питань безпеки та
інших учасників транспортного процесу.
З метою наближення законодавства були прийняті відповідні норми щодо
підвищення вимог безпеки1 на залізничному транспорті2, на внутрішньоводному
транспорті3, щодо наливних вантажів4. Однак на законодавчому рівні виконання
зобов’язання можливе після прийняття Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством
Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів»
(законопроект реєстр. № 1193-1 від 20.09.2019 р.). Частково дані положення
переносяться до законодавства України у розробленому проекті закону
України «Про внутрішній водний транспорт»5, який був прийнятий за основу 24
квітня 2020 р. Наразі триває обговорення даного закону. Зокрема, АМКУ надав
зауваження щодо лібералізації внутрішньоводних перевезень6. Ще до цього
проекту закону у 2017 році був розроблений проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність
із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних
вантажів»7, який був відхилений. У рамках приєднання України до Європейської
угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними
шляхами у 2017 р. був схвалений Наказ Міністерства інфраструктури України
1) Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів затверджені Наказом Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України» від 25.04.2017
№ 156, зареєстровані в Мін’юсті 17.07.2017 за № 865/30733.
2) Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх
залізничним транспортом затверджені Наказом Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України» від 25.04.2017 № 156, зареєстровані в
Мін’юсті 17.07.2017 за № 865/30733.
3) Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України затверджено Наказом Мінінфраструктури
від 04.04.2017 № 126, зареєстровано в Мін’юсті 28.04.2017 за № 536/36424; Порядок перевірки цистерн для перевезення
небезпечних вантажів затверджений наказом Мінінфраструктури та Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 №
166/550, зареєстрований в Мін’юсті 05.06.2015 за № 663/27108.
4) Зміни до Правил перевезення наливних вантажів затверджені Наказом Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України» від 25.04.2017
№ 156, зареєстровані в Мін’юсті 17.07.2017 за № 865/30733.
5) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1182-1-%D0%B4&skl=10
6) https://amcu.gov.ua/news/amku-za-rivni-konkurentni-umovi-na-rinkah-vnutrishnogo-vodnogo-transportu
7) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59041
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«Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми
водними шляхами України»8.
Практичне впровадження триває.

Зобов’язання 214 / Розроблення та затвердження національної
транспортної стратегії та створення національної транспортної
моделі та майстер-плану
Зобов’язання передбачає вироблення комплексного підходу щодо стратегічного
державного планування.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення та
прийняття транспортної стратегії та плану заходів реалізації стратегії.
Практичне впровадження триває. У 2018 КМУ схвалив розроблену спільно з
ЄС Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року. Дана
Стратегія була розроблена спільно з європейською стороною й відповідає
основним положенням acquis. Спільно з експертами проекту технічної допомоги
ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної
стратегії в Україні» розроблено проект плану заходів на 2020-2022 роки з
реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

Зобов’язання 215 / Формування механізму контролю організації
надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів
• Регламент (ЄС) 1370/2007
Зобов’язання передбачає розроблення повноважень компетентних органів
у сфері пасажирського залізничного та автомобільного транспорту щодо
гарантування надання послуг загального економічного інтересу; встановлення
умов, за яких компетентні органи, застосовуючи або укладаючи зобов’язання
щодо надання послуг, компенсують публічним операторам витрати за надані
послуги.
Регуляторне наближення є «раннім». Наближення передбачає удосконалення
законодавчого регулювання та прийняття підзаконних нормативних актів
щодо умов надання послуг загального економічного інтересу. Прийнятий у 2018
р. перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)9 (на
виконання Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»)
не є досконалим, та така чітка законодавча регламентація викликає багато
неточностей. Натомість, для виконання даного зобов’язання є необхідним
встановлення критеріїв, за якими відбувається компенсація за надання послуги
загального економічного інтересу в сфері перевезення пасажирів. Були прийняті
лише Роз’яснення щодо застосування критеріїв компенсації витрат на ПЗЕІ10, але
вони стосуються загалом сфери державної допомоги й носять рекомендаційний
характер.
Практичне впровадження є «раннім».

8) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430.
9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF
10) http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=140886&schema=main
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Зобов’язання 216 / Співробітництво у рамках транспортної панелі
Східного партнерства (СхП) з метою розвитку регіональної
транспортної мережі СхП поєднаної з TEN-T мережею
Зобов’язання передбачає організаційне забезпечення співробітництва в рамках
спеціальної панелі Східного партнерства з метою розвитку мультимодальної
транспортної мережі, пов’язаної з транс’європейською транспортною мережею.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання забезпечується визначенням,
узгодженням та реалізацією спільних заходів та проектів із стороною ЄС. З метою
забезпечення реалізації виконання 29.07.2019 між Комітетом ОСЗ та Агентством
ERA було підписано Меморандум щодо взаєморозуміння строком на п’ять років
до 01.01.2025 з можливістю його пролонгації ще на п’ять років. У 2019 р. розроблено
та подано до Верховної Ради України проект закону України «Про приєднання до
Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA» (реєстр. № 0010 від
21.11.2019) та проект закону України «Про мультимодальні перевезення» (реєстр.
№ 2685 від 27.12.2019).
Практичне впровадження є «раннім». За урядовою інформацією здійснюється
співробітництво у рамках транспортної панелі СхП. Мінінфраструктури разом
з експертами Світового банку та Європейської комісії підготували пропозиції
до проекту Інвестиційного плану транспортної інфраструктури СхП, який був
схвалений у 2018 р. Інвестиційний план складається з a) проектів, реалізація
яких вже триває; б) проектів Quick Wins, реалізація яких планується у
середньостроковій перспективі (до 2020 року), та які матимуть значний ефект
для транспортного сектору України та допоможуть вирішити проблеми вузьких
місць. У рамках Програми фінансування «Ukraine Indicative TEN-T Investment
Action Plan Projects» розпочато реалізацію 39-ти проектів загальною вартістю
4378,9 млн євро. Більшість цих проектів є довгостроковими (14 проектів, 56 %
вартості) зі строком до 2030 року; ще три автомобільних і по два залізничних
та авіаційних проекти на 1,3 млрд євро (30 %) наразі виконуються. До реалізації
найближчим часом готуються 18 короткострокових проектів (14 % вартості
інвестиційної програми TEN-T).

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Автомобільний транспорт» стосуються розвитку
безпечності здійснення вантажних та пасажирських перевезень автомобільним
транспортом, сприяння модернізації та реструктуризації автомобільних
перевезень та їх інфраструктури.
У сфері автомобільного транспорту ключовими сферами поступового наближення
законодавства України є наступні:
1. технічні умови, що включає питання встановлення та використання
пристроїв обмеження швидкості, встановлення максимальної
дозволеної ваги при національних та міжнародних перевезеннях,
перевірок з придатності до експлуатації;
2. умови безпеки, що включає питання видачі посвідчення водія,
перевезення небезпечних вантажів;
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3. соціальні умови, що включає соціальне законодавство, яке
регулює відносини в галузі транспорту, організацію робочого часу,
кваліфікацію водіїв;
4. податкові умови, що включає плату з великовагових вантажних
засобів за використання певної інфраструктури.
До позитивних наслідків удосконалення законодавства України за вимогами
Угоди про асоціацію у частині автомобільного транспорту можна віднести:
ефективніше розслідування ДТП; підвищення рівня безпеки на дорогах за
рахунок удосконалення законодавства з використанням досвіду ефективної
практики в ЄС; зменшення ризику корупції із застосуванням електронних
ресурсів, підвищення державного нагляду та контролю.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 217 / Забезпечення встановлення та використання
пристроїв обмеження швидкості на транспортних засобах у сфері
міжнародних вантажних та пасажирських перевезень
• Директива 92/6/ЄЕС
Зобов’язання передбачає розроблення законодавчої та підзаконної нормативної
бази щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості руху
автомобільних транспортних засобів, що використовуються для міжнародних
пасажирських перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Дані положення зобов’язання містяться
у розроблених законопроектах у сфері автомобільного транспорту. Зокрема, у
лютому 2020 р. був розроблений проект, який проходить етап обговорення, але
станом на 14 травня 2020 р. не зареєстрований у ВРУ11. Таким чином, жодні проекти
так й не були прийняти Верховною Радою України, а підзаконної правової бази
навіть не було й розроблено.

Зобов’язання 218 / Забезпечення регулювання градації
максимальних вагових та габаритних параметрів автомобільних
транспортних засобів
• Директива 96/53/ЄС
Зобов’язання передбачає розроблення регуляторної бази щодо встановлення
градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних
засобів; фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо
узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або
габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових
транспортних засобів, в автоматичному режимі.
Регуляторне наближення є «просунутим». Виконання даного зобов’язання
міститься у прийнятому Законі України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритновагового
контролю» від 11.09.2019 р. № 54-IX12, який частково імплементує положення про
відповідальність за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті,
11) https://mtu.gov.ua/projects/262/
12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54-IX
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проте цей закон не включив низку положень Директиви щодо системи стандартів
ваги та габаритів, котрі містяться у додатку до директиви.
Практичне впровадження є «просунутим».

Зобов’язання 219 / Удосконалення механізму реєстрації
транспортних засобів
• Директива 1999/37/ЄС, оновлена Директивою 2014/46/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження гармонізованих вимог щодо проведення
реєстрації транспортних засобів, що зумовлює можливе запровадження
взаємного визнання.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання забезпечується розробленням
та прийняттям нормативно-правового акта. Відповідні положення включені до
проекту Плану заходів на 2019 – 2021 роки з реалізації Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року, однак проекти нормативних актів не
розроблялись.
Практичне впровадження не розпочато.

Зобов’язання 220 / Перевірка придатності до експлуатації
автомобілів та автопричепів
• Директива 2014/45/ЄС (оновлена Директива 2009/40/ЄС)
Зобов’язання
передбачає
законодавче
закріплення
та
розроблення
регуляторної бази для забезпечення періодичної перевірки придатності
колісних транспортних засобів для експлуатації, удосконалення придорожнього
інспектування експлуатаційної придатності комерційних транспортних засобів
та створення бази даних за результатами перевірок.
Регуляторне наближення є «раннім». Наближення забезпечується розробленням
та прийняттям законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері
автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами ЄС.
Розроблений у 2017 р. проект закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів
був відкликаний й так і не прийнятий.
Практичне впровадження є «раннім».

Зобов’язання 221 / Удосконалення придорожнього інспектування
експлуатаційної придатності комерційних транспортних засобів
• Директива 2014/47/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення мінімальних вимог до режиму технічних
придорожніх оглядів дорожнього руху комерційних транспортних засобів.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення та
прийняття нормативно-правового акта щодо вимог періодичної та несподіваної
придорожньої перевірки для забезпечення перевірки придатності колісних
транспортних засобів. В законодавстві України недостатньо унормовано
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дане питання13, однак воно не враховує всі необхідні вимоги. У 2016 році були
проведені Парламентські слухання «Стан і перспективи забезпечення в Україні
безпеки дорожнього руху»14, однак ніяких змін до нормативно-правових актів не
було прийнято.

Зобов’язання 222 / Оновлення механізму сертифікації транспортних
засобів, їх складових частин та обладнання
• Директива 2007/46/ЄС
• Регламент (ЄС) 2018/858
Зобов’язання передбачає впровадження організаційно-правового механізму
забезпечення гармонізованих вимог щодо сертифікації транспортних засобів
для уможливлення допуску КТЗ до дорожнього руху та взаємного визнання даної
сертифікації.
Регуляторне наближення не розпочато. Наближення передбачається шляхом
розроблення та прийняття нормативно-правового акта. Ще у 2015 році був
розроблений законопроект щодо приведення законодавства України у сфері
автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу15,
який був відхилений. Інших проектів актів не розроблялося.

Зобов’язання 223 / Удосконалення законодавства з питань
зниження рівня шумового забруднення колісними транспортними
засобами
• Регламент (ЄС) 540/2014
Зобов’язання передбачає впровадження адміністративних та технічних вимог
з метою зниження рівня звуку транспортних засобів, а також щодо систем
заміщення глушника та їх компонентів з метою полегшення їх реєстрації, продажу
та введення в експлуатацію.
Регуляторне наближення не розпочато. Імплементація забезпечується
розробленням та прийняттям нормативно-правового акта. Проекти нормативноправових актів ще не розроблялися.

Зобов’язання 224 / Впровадження єдиних форматів посвідчень
водія, умов видачі посвідчень та допуску до керування
• Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива 91/439/ЄС)
Зобов’язання передбачає розроблення законодавчого регулювання категорій
посвідчень водія, підвищення його рівня захисту від підробок, розробки
підзаконних нормативно-правових актів щодо умов видачі таких посвідчень та
допуску осіб до керування.
Регуляторне наближення є «раннім». Законодавча база для регулювання не
була розроблена. Були прийняті тільки деякі постанови КМУ щодо змін до зразків
національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
13) Порядок здійснення контролю за технічним станом колісних ТЗ під час їх експлуатації (Наказ МВС від 13 жовтня 2008 р. №534,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. за № 1107/15798).
14) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1091-19
15) https://mtu.gov.ua/news/448.html
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реєстрації транспортних засобів16 та запровадження електронних посвідчень
водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу17. Левову
частку положень директиви не було перенесено до українського законодавства.
Було розроблено проект змін до удосконалення нормативно-правової бази для
запровадження європейських вимог до фізичної та психічної придатності до
керування транспортними засобами, однак акт так і не був прийнятий.
Практичне впровадження є «раннім», або не розпочиналось. Частково
імплементовано лише зразки єдиного типового посвідчення водія, що відповідає
європейським вимогам та підвищення рівня його захисту від підробок. Однак
прогалини в імплементації залишаються стосовно: приведення вимог щодо
мінімального віку для допуску до керування транспортними засобами певних
категорій, приведення нормативно-правової бази, що діє у сфері організації
дорожнього руху, підготовки водіїв транспортних засобів і прийняття іспитів,
видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортними засобами
у відповідність з положеннями законодавства ЄС, де транспозиція навіть не
починалася.

Зобов’язання 225 / Удосконалення нормативно-правової бази
для державного контролю на автомобільному транспорті та
гармонізація соціального законодавства в сфері автомобільного
транспорту
• Регламент 561/2006
• Директива 2002/15/ЄС
Зобов’язання передбачає розроблення нормативно-правових актів та/
або внесення змін до існуючих щодо регулювання державного контролю на
автомобільному транспорті. Дане зобов’язання є комплексним та включає в
себе:
- законодавче закріплення державного контролю на
автомобільному транспорті, в частині здійснення обміну
інформацією, встановлення контролю та застосування
санкцій;
- законодавче закріплення впровадження застосування
контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному
транспорті;
- впровадження правил дотримання робочого часу і часу
відпочинку водіїв колісних транспортних засобів.
Регуляторне наближення є «раннім». Розроблено законопроекти щодо
внесення змін до законодавчих актів у сфері автомобільного транспорту щодо
особливостей обліку робочого часу водіїв, застосування тахографів, визначення
міри та ступеня відповідальності за порушення, застосування санкцій до водіїв,
звітності, однак вони не були прийняті. Ще у 2013 р. був прийнятий Порядок
ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення
та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів)18, однак
16) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47-92-%D0%BF
17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-%D0%BF#n2
18) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-13
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відсутнє законодавче регулювання даного питання. Позитивом у практичній
імплементації можна відзначити прийняту постанову КМУ від 15.01.2020 р. № 7,
яка впроваджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою з безпеки на транспорті19.
Практичне впровадження є «раннім», або не розпочиналось. Можна з
впевненістю визначити, що розроблені проекти потребують удосконалення
та уточнення. Час для імплементації спливає для міжнародних перевезень у
2020 р., а у національних перевезень час для імплементації спливає у 2022 р.
Єдиною сферою, в якій спостерігається прогрес, є питання оцінювання безпеки
здійснення господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту.

Зобов’язання 226 / Забезпечення встановлення та експлуатації
тахографів на автомобільному транспорті
• Регламент 3821/85
• Директива 2006/22/ЄС
Зобов’язання передбачає здійснення комплексу практичних та організаційнометодичних заходів щодо дотримання правил експлуатації тахографів на
автомобільному транспорті. Зокрема, передбачає розроблення нормативноправового регулювання фактичних станцій технічного обслуговування для
авторизованого встановлення тахографів та інших заходів організаційного
характеру.
Регуляторне наближення не розпочато. Станом на квітень 2020 року жодного
нормативно-правового акту щодо запровадження експлуатації тахографів на
автомобільному транспорті не було розроблено.

Зобов’язання 227 / Впровадження вимог до ліцензування у сфері
міжнародних та внутрішніх автомобільних перевезень
• Регламент 1071/2009
Зобов’язання передбачає впровадження європейських вимог щодо допуску до
здійснення автомобільних перевезень при одночасному забезпеченні чесних
умов конкуренції завдяки однаковому застосуванню спільних правил допуску
до діяльності оператора вантажних та/або пасажирських автомобільних
перевезень, створення нових заходів впливу на автомобільних перевізників
та норм, які регулюватимуть всі аспекти діяльності щодо адміністративних
правопорушень на внутрішніх і міжнародних автомобільних перевезеннях
пасажирів та вантажів. Виконання даного зобов’язання також має наслідком
лібералізацію автомобільних перевезень та допуск перевізників до перевезень
на ринку ЄС.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання зобов’язання передбачає
здійснення комплексу дій щодо внесення змін до законодавчої бази, до
підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують дозвільний характер
господарської діяльності. Підготовлено ряд проектів актів: проект закону
стосовно доступу до ринку автомобільних перевезень з метою приведення у
19) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-2020-%D0%BF
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відповідність з актами Європейського Союзу; проект закону щодо забезпечення
надання суспільно значущих послуг; розроблено проекти ліцензійних умов та
порядок розподілу дозволів багатосторонньої квоти ЄКМТ. Крім того, розроблено
проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні
з метою приведення їх у відповідність до акту Європейського Союзу», яким
передбачено комплексне наближення до ряду зобов’язань. Даний законопроект
так і не прийнятий. Законопроекту щодо внесення змін до інших законів або
підзаконних нормативно-правових актів так і не було розроблено. У квітні 2020 р.
був оприлюднений для громадського обговорення законопроект про внесення
змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо організації
пасажирських перевезень на автомобільному транспорті20, який частково
направлений на виконання даного зобов’язання, однак він не зареєстрований
у ВРУ.
Практичне впровадження є «раннім», або не розпочиналось.

Зобов’язання 228 / Створення Єдиного державного електронного
реєстру автомобільних перевізників
• Регламент 1071/2009
Зобов’язання передбачає створення регуляторного середовища для
забезпечення
ведення
єдиного
державного
електронного
реєстру
автомобільних перевізників.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання даного зобов’язання зумовлює
відтворення правових вимог ведення такого реєстру, що зумовить симетричну
регуляторну апроксимацію для отримання доступу до здійснення перевезень
в державах-членах ЄС. З метою виконання даного зобов’язання наприкінці 2019
р. почав працювати інтернет-портал, який об’єднав електронні сервіси в усіх
сферах транспортної галузі21.
Практичне впровадження є «раннім».

Зобов’язання 229 / Впровадження системи забезпечення
необхідного рівня професійної компетентності менеджерів
(управителів) з міжнародних автомобільних перевезень
• Директива 2003/59/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження правового регулювання менеджера
(управителя) з перевезень як відповідальної особи за організацію автомобільних
перевезень,
забезпечення
організаційно-правових
механізмів
видачі
свідоцтва професійної компетенції менеджерів (управителів) з перевезень,
створення механізму підтвердження бездоганної ділової репутації із правовими
механізмами відповідальності.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання даного зобов’язання передбачає
розроблення та затвердження законодавчої бази порядку впровадження
менеджерів з перевезень, розроблення навчання та організаційно-методичного
забезпечення даного процесу.
20) https://mtu.gov.ua/projects/265/
21) https://e-transport.gov.ua/
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Практичне впровадження не розпочалось. Проект закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України в сфері автомобільного транспорту не
прийнятий, розробка підзаконних нормативно-правових актів не відбувається.

Зобов’язання 230 / Внесення змін до законодавства України щодо
часу роботи та відпочинку мобільних працівників (водіїв) у сфері
міжнародних перевезень
• Директива 2002/15/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження соціальних умов праці водіїв. При
цьому дане зобов’язання тісно пов’язане із вимогою щодо впровадження
застосування контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті
з метою перевірки тривалості часу керування та відпочинку водіїв. Такі положення
мають на меті боротьбу з втомою на робочому місці; підвищення безпеки
дорожнього руху; встановлення однакового часу керування; забезпечення
чесної конкуренції; регулювання діяльності водіїв; забезпечення соціального
захисту водіїв.
Регуляторне наближення не розпочато. Дане зобов’язання переноситься до
національного законодавства України шляхом розроблення та прийняття змін до
законодавчої бази України, в тому числі розроблення та прийняття нормативноправового акту щодо внесення змін до Положення про робочий час і час
відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Розроблений проект закону
України у 2016 році мав на меті імплементацію основних положень актів ЄС,
зокрема імплементацію 14 актів, також і щодо підвищення соціального захисту
водіїв. Однак даний проект закону не був прийнятий. Крім того зміни до вказаного
положення про робочий час водіїв не були розроблені взагалі.

Зобов’язання 231 / Запровадження системи підготовки та
підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних
засобів
• Директива 2003/59/ЄС
Зобов’язання
передбачає
впровадження
європейських
вимог
щодо
періодичного підтвердження професійної компетентності водіїв для надання
послуг з перевезення пасажирів та вантажів. Дане зобов’язання є комплексним
та включає в себе умови кваліфікації водіїв як для міжнародних, так й для
національних автомобільних перевезень.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення
відповідних законопроектів щодо запровадження вимог до підготовки та
підтвердження професійної компетентності водіїв, а також розроблення
організаційно-правового комплексу заходів забезпечення здійснення такої
кваліфікації. Розроблені законопроекти щодо внесення змін в тому числі в Закон
України «Про автомобільний транспорт» не були прийняті, триває процес їх
обговорення та удосконалення. Підзаконна нормативна база не розробляється.
Міністерством інфраструктури України були підготовлені тільки роз’яснювальні
матеріали22.

22) http://mtu.gov.ua/reforms/wp-content/uploads/Pidtverdzhennya-prof.-kompetencii---vodii--v.pdf
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Зобов’язання 232 / Запровадження плати за проїзд
великовантажними транспортними засобами автомобільними
дорогами загального користування
• Директива 99/62/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження плати за проїзд автомобільними
шляхами загального користування для великогабаритних транспортних засобів,
розроблення механізму контролю за великовантажними транспортними
засобами. Однак дане зобов’язання вступає в силу з часу, коли в Україні буде
прийняте рішення про введення зборів за використання інфраструктури.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання даного зобов’язання полягає
у прийнятті законодавчого комплексу дій: законодавче закріплення, внесення
змін до Державного бюджету України, вироблення та прийняття методології
обчислення зборів за проїзд великовантажними транспортними засобами та
механізм контролю й накладення відповідальності за порушення встановлених
правил. Розроблені законопроекти в сфері автомобільного транспорту не
містять положень щодо імплементації даного зобов’язання.
Практичне впровадження не розпочалось. Станом на квітень 2020 року рішення
щодо введення зборів за використання інфраструктури, в тому числі введення
плати за проїзд автомобільними шляхами загального користування, не було
прийнято.

Зобов’язання 233 / Розроблення Стратегії та Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху
• Директива 99/62/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження плановості проведення профілактичних
заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху.
Регуляторне наближення є «просунутим». Виконання передбачає розроблення
та затвердження стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
розроблення та затвердження програми підвищення рівня безпеки дорожнього
руху. Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період
до 2020 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 481. Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні
на період до 2020 року затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
25.04.2018 № 435.
Практичне впровадження не розпочиналось. Розроблення та прийняття
документів на період після 2020 р. триває, але акти не розроблені та не прийняті.

ЗА ЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Залізничний транспорт» стосуються комплексу заходів
щодо умов лібералізації ринку залізничних перевезень та розробки нормативної
бази для нього, усунення штучного демпінгу при державному регулюванні
залізничних перевезень, впровадження прозорості тарифного регулювання,
встановлення нових технічних стандартів функціонування залізниці. Угодою
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про асоціацію передбачений загальний термін імплементації положень, що
стосуються залізничного транспорту, протягом 8 років з дати набуття чинності
Угодою.
Реалізація цих зобов’язань дозволить формувати вільний ринок залізничних
перевезень та зменшити збитковість пасажирських залізничних перевезень,
які зараз регулюються державою; формувати умови конкуренції на ринку
залізничних перевезень через проведення реформування інституційної
структури та розмежування здійснення залізничних перевезень від управління
залізничною інфраструктурою, що в цілому зумовлює покращення умов
залізничних перевезень.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 234 / Співробітництво з Європейським залізничним
агентством (ERA) з питань інтероперабельності залізничних колій
Зобов’язання передбачає співпрацю з Європейським залізничним агентством
(ERA) щодо налагодження системи колії 1520/1524 мм з метою сприяння
розгортанню Європейської системи управління залізничним рухом (ERTMS).
Це дозволить отримати можливість відкриття ринку залізниць із країнами
Європейської політики сусідства (ЄПС).
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання зобов’язання передбачає тісне
співробітництво України з Європейським залізничним агентством (ERA).
Практичне впровадження є «раннім». За даними Міністерства інфраструктури
України на постійній основі здійснюється співробітництво з Європейським
залізничним агентством (ERA), впроваджено механізм надання інформації
та обміну найкращими практиками щодо інтероперабельності залізничних
систем, утворено Контактну групу, якою проводиться робота щодо внесення
показників колії простору 1520 до Технічних специфікацій інтероперабельності
ЄС. Практична імплементація триває.

Зобов’язання 235 / Формування нової моделі ринку залізничних
перевезень
• Директива Ради 91/440/ЄЕС
Зобов’язання передбачає впровадження в Україні керівних принципів організації
та функціонування європейських залізничних систем. На сьогодні Директива
91/440 замінена на Директиву Європарламенту та Ради ЄС 2012/34 від 21.11.2012
щодо запровадження єдиного простору залізничних перевезень.
«Критична невідповідність» в регуляторному наближенні. Зобов’язання
передбачає впровадження оновленої законодавчої бази України щодо
принципів роботи залізничних перевезень. Розроблено нову редакцію Закону
України «Про залізничний транспорт України». Проект нової редакції Закону
України «Про залізничний транспорт України» зареєстровано у Верховній
Раді України 06.09.2019 за № 1196-1. Його метою є вдосконалення ринкових
механізмів господарювання на залізничному транспорті, побудова нової
структури взаємовідносин учасників перевізного процесу. У законопроекті
закріплені чіткі та рівні для всіх правила ведення господарської діяльності
на ринку залізничних перевезень. Також законопроект встановлює принцип
рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх
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осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг. Законопроект впроваджує
нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським
залізничним системам. У зв’язку з побудовою нової структури взаємовідносин
на залізничному транспорті у проекті закріплені основні вимоги, обов’язки та
права оператора інфраструктури, перевізника, власника під’їзних колій, норми
щодо управління об’єктами інфраструктури, основні вимоги до залізничного
рухомого складу та основи діяльності операторів залізничного рухомого складу.
За висновком комітету з питань інтеграції з ЄС законопроект «за своєю метою не
суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак, не в повному
обсязі враховує положення директив № 2004/49, 91/440, 2008/57, 2007/59,
95/18». Рекомендується врахувати зазначені зауваження при доопрацюванні
законопроекту.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось. Для практичної
імплементації необхідним є прийняття відповідної законодавчої бази та
нова підзаконна нормативно-правова база функціонування галузі, зокрема,
необхідним є прийняття правил доступу до інфраструктури, нових процедур
доступу до ринку – ліцензування, сертифікації безпеки, допуску машиністів
локомотивів тощо.

Зобов’язання 236 / Запровадження механізму забезпечення
рівноправного доступу до залізничної інфраструктури
• Директива 2001/14/ЄС
Зобов’язання передбачає створення регуляторного органу в сфері залізничного
транспорту, головним завданням якого є гарантування справедливих і
недискримінаційних умов доступу до залізничної мережі та послуг.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання пов’язано із
комплексом дій щодо реформування організаційного механізму управління
залізничним сектором. Передбачається, що повинен бути створений незалежний
регуляторний орган, який забезпечує конкурентні умови доступу до ринку
залізничних перевезень, й має гарантувати дотримання недискримінаційного
доступу до ринку. Виконання даного зобов’язання потребує законодавчих
змін, відображення даних положень у Законі «Про залізничний транспорт» та
формування відповідного регуляторного органу рішенням КМУ.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось. Практична
імплементація характеризується невідповідністю та відсутністю розроблених
проектів.

Зобов’язання 237 / Реструктуризація АТ «Укрзалізниця»
• Директива Ради 91/440/ЄЕС
Зобов’язання передбачає зміну організаційно-правового механізму управління
залізничним транспортом відповідно до європейських норм.
Регуляторне наближення є «раннім». З нормативно-правової точки зору
передбачається повне розділення оператора та керування всіма структурами
окремими підгрупами, як це передбачено стратегією розвитку АТ «Укрзалізниця».
Наразі транспозиція не була повністю завершена, хоч були створені відповідні
філії в структурі компанії.
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Практичне впровадження є «раннім». Проведення структурної реформи АТ
«Укрзалізниця» (в ракурсі виконання актів законодавства ЄС) є організаційним
та фінансовим розділенням оператора інфраструктури та перевізника.
Це – найперша умова справедливого доступу до інфраструктури. Також
трансформація державної залізничної компанії за видами діяльності дозволить
забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити
якість управління кожним видом діяльності. Це дозволить Товариству
підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.
Практична імплементація знаходиться на ранній стадії.

Зобов’язання 238 / Формування ефективної системи встановлення
тарифів за користування інфраструктурою залізничного
транспорту
• Директива 2001/14/ЄС
Зобов’язання передбачає забезпечення органами управління інфраструктури
застосування схеми тарифікації, що сприяє встановленню еквівалентних та
недискримінаційних платежів для різних залізничних підприємств, які виконують
послуги аналогічного характеру у аналогічній частині ринку, і що фактично
застосовувані збори відповідають правилам. Варто відзначити, що Директива
замінена на Директиву Європарламенту та Ради ЄС 2012/34 від 21.11.2012 щодо
запровадження єдиного простору залізничних перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання даного зобов’язання
пов’язане із впровадженням нового законодавчого регулювання органом
управління інфраструктури. У зв’язку з тим, що не відбулося створення органу
управління інфраструктури, законодавче регулювання відсутнє.

Зобов’язання 239 / Створення системи допуску залізничних
підприємств до ринку перевезень
• Директива 2004/49/ЄС
• Директива Ради 95/18/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження регуляторної системи допуску
перевізників на ринок, впровадження відповідальності залізничних підприємств,
встановлення єдиних принципів управління безпеки на залізницях.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає відтворення
належних законодавчих вимог допуску до ринку перевезень суб’єктів
господарювання, побудову нової структури взаємовідносин учасників
перевізного процесу, забезпечення рівня регулювання, що має сприяти
конкурентним умовам ринку залізничних перевезень. Для реалізації даного
зобов’язання необхідним є відтворення демонополізації ринку залізничних
перевезень. У 2019 році був прийнятий План заходів з реформування залізничного транспорту23, яким визначено етапність проведення реформи. Даним
планом передбачена реалізація експериментального проекту щодо допуску
приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях
загального користування.

23) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-%D1%80
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Зобов’язання 240 / Запровадження системи ліцензування
залізничних підприємств з метою надання доступу до
інфраструктури
• Директива 2004/49/ЄС
• Директива Ради 95/18/ЄС
Зобов’язання передбачає відтворення системи ліцензійних умов суб’єктів для
доступу до інфраструктури залізничних перевезень, встановлення вимог до
залізничних підприємств з точки зору безпеки, технічних вимог умови отримання
ліцензій (вимоги, пов’язані із кредитоспроможністю, фінансовою надійністю,
професійним
потенціалом,
страхуванням
цивільної
відповідальності).
Передбачено створення органу, відповідального за ліцензування.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання передбачає
прийняття відповідного законодавства, зокрема Закону України «Про
залізничний транспорт» та відтворення організаційно-правового механізму
у формі створення відповідного органу, зокрема органу, відповідального
за ліцензування допуску до інфраструктури. Розроблено та зареєстровано
проект закону України «Про залізничний транспорт України» (реєстр. № 11961 від 06.09.2019), який встановлює принцип рівноправного доступу до послуг
інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких
послуг. Його метою є вдосконалення ринкових механізмів господарювання
на залізничному транспорті. У законопроекті закріплені чіткі та рівні для всіх
правила ведення господарської діяльності на ринку залізничних перевезень.
Проект не прийнятий, організаційна структура залізничних перевезень та
інфраструктури не змінена.

Зобов’язання 241 / Впровадження системи управління безпекою на
залізничному транспорті
• Директива 2004/49/ЄС
• Директива Ради 95/18/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення єдиних заходів безпеки в державахчленах з метою глибшої гармонізації національних правил, передбачає
впровадження гармонізованого формату сертифікатів з безпеки, визначення
основних завдань безпеки, визначення загальних систем управління безпекою
тощо.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає законодавче
забезпечення впровадження механізму забезпечення перевізника, який несе
відповідальність, використовуючи систему управління безпекою, яка включає
в себе всі процедури перевізника у письмовому вигляді, що гарантують
безпечну експлуатацію. Проект нової редакції законопроекту «Про залізничний
транспорт України», що зареєстровано у Верховній Раді України 06.09.2019 за
№1196-1, передбачає створення системи державного управління у сфері безпеки
на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства
Європейського Союзу, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію,
що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої
конкуренції на ринку залізничних перевезень. Проект відповідного підзаконного
нормативно-правового акта щодо системи управління безпекою на залізничному
транспорті та акта щодо методичних рекомендацій її впровадження відсутній.
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Зобов’язання 242 / Запровадження незалежного розслідування
транспортних подій на залізничному транспорті
• Директива 2004/49/ЄС
Зобов’язання передбачає створення незалежного органу з питань розслідувань
нещасних випадків та подій (аварій), порядок звітування за станом дотримання
безпеки на залізницях тощо.
Регуляторне наближення є «просунутим». Виконання передбачає відтворення
законодавчого та нормативного регулювання та здійснення організаційних
заходів. У 2018 році був прийнятий Порядок технічного розслідування катастроф,
аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті24,
який частково впроваджує механізми технічного розслідування транспортних
подій, однак не передбачає створення окремого незалежного органу з питань
розслідувань.
Практичне впровадження є «просунутим», але потребує удосконалення.

Зобов’язання 243 / Формування ефективної системи допуску
машиністів поїздів
• Директива 2007/59/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження сертифікату для машиністів, який
враховуватиме наявність спеціальних знань, необхідних для обслуговування
обладнання, яке перебуває в експлуатації залізничної компанії. Сертифікати
поширюються на три категорії поїздів: маневрові локомотиви й поїзди технічного
обслуговування, вантажні та пасажирські поїзди. Первинний діючий документ
передбачає спеціальну категорію для транспорту місцевого або регіонального
сполучення.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття актів законодавства щодо врегулювання доступу до професії
машиніста. У 2019 році був прийнятий План заходів з реформування залізничного
транспорту25, в якому одним з етапів визначено розроблення та прийняття актів
законодавства щодо врегулювання доступу до професії машиніста.

Зобов’язання 244 / Формування системи контролю за якістю послуг
з перевезення пасажирів залізничним транспортом
• Регламент (ЄС) 1371/2007
Зобов’язання передбачає встановлення прав і обов’язків пасажирів залізничного
транспорту, включаючи можливості компенсації за затримку або скасування
подачі потяга.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання відображається
у розробленні та прийнятті законодавчого акта щодо внесення змін до
законодавства України щодо забезпечення якості пасажирських перевезень.
Розроблено та зареєстровано проект закону «Про залізничний транспорт
України» (реєстр. № 1196-1 від 06.09.2019), який в цілому відповідає виконанню
даного зобов’язання, але поки що не прийнятий.
24) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1185-18
25) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-%D1%80
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Зобов’язання 245 / Формування міжнародних залізничних коридорів
для вантажних перевезень
• Регламент (ЄС) 913/2010
Зобов’язання передбачає встановлення правил створення та організації
міжнародних залізничних коридорів для конкурентоспроможних залізничних
вантажних перевезень, встановлення правил вибору, організації, управління та
орієнтовного інвестиційного планування вантажних коридорів.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає проведення
міжнародних консультацій щодо заснування міжнародних залізничних коридорів
для вантажних перевезень, створення та закріплення повноважень виконавчої
ради та правління для коридорів вантажних перевезень разом із зацікавленими
державами-членами ЄС, запровадження механізму координації використання
експлуатаційно сумісного прикладного програмного забезпечення тощо.

Зобов’язання 246 / Формування механізму відшкодування
компенсацій за фінансові тягарі залізничним підприємствам
• Регламент (ЄЕС) 1192/69
Зобов’язання передбачає відтворення системи компенсації за понесені витрати
залізничних підприємств.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення та
прийняття законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів України
щодо категорій фінансового тягаря залізничних підприємств, розроблення
методики обчислення компенсації фінансового тягаря, розроблення механізму
обміну інформацією та звітності щодо фінансового тягаря, методу обчислення та
сум компенсацій. Передбачається прийняття законопроекту щодо внесення змін
до законодавчих актів України щодо категорій фінансового тягаря залізничних
підприємств. Такий законопроект має бути погоджений, зокрема з АМКУ. Однак
такий документ не розроблявся.

Зобов’язання 247 / Формування ефективного механізму перевірки
та підтвердження відповідності залізничних систем і підсистем
технічним специфікаціям інтероперабельності (TSI)
• Директива 2008/57/ЄС
Зобов’язання
передбачає
впровадження
національних
стандартів,
гармонізованих з європейськими, з метою вироблення можливості для
об’єднання з європейськими залізничними мережами.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття нормативно-правових актів щодо забезпечення національних
стандартів, гармонізованих з європейськими; розроблення обов’язкових вимог
до систем та підсистем інтероперабельності відповідно до законодавства ЄС;
розроблення та прийняття проекту порядку оцінки відповідності підсистем
залізничного транспорту та їх елементів; визначення органу, відповідального
за оцінку сумісності та придатності до використання залізничних систем;
проведення аналізу системи сертифікації на залізничному транспорті щодо
відповідності положенням законодавства ЄС; розроблення та впровадження
механізму отримання сертифікату відповідності для кожного складника
інтероперабельності відповідно до положень законодавства ЄС. Дані документи
не розроблялися.
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Зобов’язання 248 / Формування національних реєстрів мережі та
потягів, авторизованих на території України
• Директива 2008/57/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження законодавчого регулювання умов
допуску до залізничних перевезень, створення організаційного механізму
забезпечення національного реєстру мережі та потягів.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зумовлює необхідність
правового забезпечення визначення органу, відповідального за присвоєння
ідентифікаційного номера; розроблення, затвердження та реєстрації в Мін’юсті
процедури присвоєння ідентифікаційного номера кожній одиниці транспорту,
що ставиться на обслуговування; розроблення національного реєстру потягів,
авторизованих на території України; розроблення національного реєстру
мережі. Дані документи не розроблялися.

ПОВІТРЯНИЙ (АВІАЦІЙНИЙ) ТРАНСПОРТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Повітряний (авіаційний) транспорт» відповідно до
ст. 137 Угоди про асоціацію стосуються відтворення в законодавстві України
положень acquis щодо умов для прогресивної лібералізації авіаційних перевезень
між ЄС (державами-членами) та Україною відповідно до їх комерційних потреб
шляхом підписання широкомасштабної Угоди про спільний авіаційний транспорт.
Створення спільного авіаційного простору базується на взаємному вільному
доступі до ринку послуг авіаперевезень, рівних умовах конкуренції та спільних
правилах, зокрема, в сферах безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації
повітряного руху, захисту навколишнього середовища та спільних галузевих
соціальних нормах, розвитку співпраці між авіапромисловими комплексами ЄС
та України.
За результатами аналізу впливу Угоди про спільний авіаційний простір на
ринок повітряних перевезень України встановлено, що лібералізація ринку між
Україною та країнами ЄС в рамках Угоди про САП матиме позитивний ефект:
• доступ українських авіакомпаній до ринку ЄС – збільшення пасажирота вантажопотоків;
• реалізація трансферного потенціалу України (розвиток міжнародного
хабу в аеропорті Бориспіль);
• розвиток регіональних
зайнятості;

аеропортів

України,

збільшення

рівня

• залучення низькобюджетних перевізників на український ринок;
• збільшення кількості польотів, обслуговуваних Украерорухом.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 249 / Укладення Угоди про спільний авіаційний
простір
• Стаття 368 УА
• Стаття 137 УА
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Зобов’язання полягає у дотриманні вимог, необхідних для підписання Угоди про
спільний авіаційний простір з метою дотримання умов взаємного доступу на
ринок авіаційних перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Імплементація зобов’язання полягає
у прийнятті відповідного національного законодавства, необхідного для
підписання Угоди про спільний авіаційний простір; парафування та підписання
тексту Угоди про спільний авіаційний простір. Українською стороною було
виконано відповідні внутрішні процедури та отримано повноваження на
укладання Угоди у травні 2014 року. Угода про спільний авіаційний простір
між Україною та ЄС (Угода про САП) була парафована 28.11.2013 у м. Вільнюс,
Литовська Республіка. Підписання Угоди про САП двічі відкладалось за ініціативи
сторони ЄС. Питання підписання Угоди про САП наразі гальмується з огляду на
відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання
пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування
Угоди в частині Гібралтару. Для вищезазначених країн це є актуальним з огляду
на проблематику у двосторонніх відносинах щодо Гібралтару. Вихід Великої
Британії з ЄС з 31 січня 2020 року може позитивно вплинути на процес підписання
Угоди.

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Морський транспорт» стосуються комплексу заходів
щодо забезпечення безпеки мореплавства, безпеки функціонування морських
портів, класифікаційних суден, регламентації відповідальності перевізників.
Зобов’язання охоплює також комплекс заходів щодо підвищення рівня соціальної
захищеності моряків. Крім того, зобов’язання також визначають вирішення
комплексу технічних та експлуатаційних питань, зокрема стандартів безпеки
пасажирських суден, функціонування регулярних перевезень поромами ро-ро,
процедури безпечного завантаження і розвантаження балкерів.
Реалізація цих зобов’язань дозволить привести організаційну структуру з
питань державного нагляду за безпекою судноплавства у відповідність до
законодавства ЄС, а також міжнародних конвенцій. Запровадження прозорої
системи реєстрації українських торговельних суден, доступної для використання
учасниками світового ринку торговельного мореплавства, сприятиме
досягненню цілей щодо лібералізації, взаємного доступу на ринки ЄС та України,
а також транспортування пасажирів і вантажів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 250 / Запровадження обов’язковості подвійного
корпусу або еквівалентної конструкції нафтових танкерів, які
експлуатуються в морських водах України
• Регламент (ЄС) 417/2002
• Регламент (ЄС) 530/2012
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Зобов’язання передбачає виведення з обігу одностінних нафтових танкерів
та перехід на обов’язкову експлуатацію нафтових танкерів із підвищеними
засобами безпеки.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо вимог
про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних
суден. Існуючі правила із запобігання забруднення з суден не містять чіткої
регламентації заборони експлуатації одностінних нафтових танкерів.

Зобов’язання 251 / Запровадження узгодженого режиму
відповідальності та страхування для перевезення пасажирів морем
• Регламент (ЄС) 392/2009
Зобов’язання
передбачає
впровадження
підвищених
вимог
безпеки
мореплавства. Даний регламент є одним з актів третього морського пакету ЄС
та імплементує положення Афінської конвенції.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання передбачає
проведення аналізу необхідності приєднання України до Протоколу 2002 року до
Афінської конвенції 1974 року; розроблення та прийняття нормативно-правового
акта щодо затвердження правил безпечної експлуатації пасажирських суден, в
тому числі стосовно визначення категорії (класу) пасажирських морських суден
згідно із законодавством ЄС та належного інформування пасажирів; розроблення
та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення
змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо встановлення суми
відшкодування за заподіяну шкоду здоров’ю або смерть пасажирів, втрату або
пошкодження багажу внаслідок аварії пасажирського судна; розроблення та
подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення
змін до Кодексу адміністративних правопорушень щодо визначення штрафів
у разі порушення режиму відповідальності та страхування для перевезення
пасажирів морем. Основні положення Регламенту 392/2009 вже імплементовано
у національне законодавство, оскільки Україна є стороною Афінської конвенції
про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року26. Однак до Протоколу
2002 року Україна так і не приєдналась. Мінінфраструктури були розроблені
проекти: Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну
життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб» (реєстр. № 4642-д від 07.06.2017).
29.08.2019 проект закону відкликано.

Зобов’язання 252 / Забезпечення здійснення видачі, контролю за
наявністю та скасування страхових свідоцтв суден
• Регламент (ЄС) 392/2009
Зобов’язання передбачає здійснення комплексу дій щодо запровадження
інституційного механізму (створення відповідного органу) та порядку й умов
видачі та контролю за наявністю страхованих свідоцтв суден.
Регуляторне наближення не розпочато. Перенесення даних положень до
національного законодавства України передбачає визначення відповідального

26) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_094

325

органу для видачі, контролю за наявністю, скасування страхових свідоцтв;
розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті нормативно-правового акта
щодо внесення змін до Положення про структурний підрозділ Мінінфраструктури
у частині здійснення повноважень та процедур щодо видачі, контролю за
наявністю, скасування страхових свідоцтв; розроблення, затвердження та
реєстрація у Мін’юсті страхових свідоцтв та сценаріїв на основі існуючих
зразків держав-членів ЄС. У діючій Інструкції про порядок здійснення контролю
за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань
безпеки судноплавства27 включені деякі положення про страхування, однак вона
не містить положень регламенту. Проекти щодо перенесення вимог регламенту
відсутні.

Зобов’язання 253 / Встановлення мінімального рівня підготовки
моряків
• Директива 2008/106/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження мінімальних вимог щодо рівня
підготовки моряків у програмах підготовки моряків у навчальних закладах та
щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання зобов’язання включає в
себе розроблення та прийняття відповідного законопроекту щодо рівня
підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, а також
державних освітніх стандартів, обов’язків державних органів і судновласника
із забезпечення мінімального рівня підготовки моряків; розроблення,
опрацювання з експертами ЄС та прийняття нормативно-правових актів
Мінінфраструктури та МОН, що випливають з положень Директиви 2008/106/
ЄС стосовно рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної
освіти, державних освітніх стандартів, а також обов’язків державних органів
і судновласника із забезпечення мінімального рівня підготовки моряків
відповідно до Директиви 2008/106/ЄС; розроблення, опрацювання з експертами
ЄС та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення
змін до Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків, затвердженого наказом Мінтрансу від 8 січня 2003 р. №3, у частині
запровадження електронного обліку та створення можливості для перевірки
чинності документів моряків у режимі реального часу шляхом подання запиту
не більш як за двома параметрами; розроблення, опрацювання з експертами
ЄС та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН щодо
процедур схвалення програм підготовки моряків у навчальних закладах та
щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. Міністерством
освіти і науки України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про професійну підготовку моряків у закладах освіти». Потребує проведення
міжвідомчої наради з представниками Мінінфраструктури та МОН. В Україні
зареєстровано 63 навчальні заклади, 41 з яких пропонує курси ПДНВ. На даний
час українські сертифікати ПДНВ видаються Службою капітана порту в різних
портах.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

27) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1584-04?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85#w11
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Зобов’язання 254 / Запровадження електронного обліку з
можливістю перевірки чинності документів моряків у режимі
реального часу
• Директива 2008/106/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження електронного обліку та створення
можливості для перевірки чинності документів моряків у режимі реального часу.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення
змін до Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків, затвердженого наказом Мінтрансу від 8 січня 2003 р. № 3, у частині
запровадження електронного обліку та створення можливості для перевірки
чинності документів моряків у режимі реального часу шляхом подання запиту не
більш як за двома параметрами. Розроблено проект наказу Мінінфраструктури
«Про затвердження Положення про ведення Єдиного державного реєстру
документів моряків». Проект наказу знаходиться на доопрацюванні в
Мінінфраструктури.

Зобов’язання 255 / Посилення безпеки суден та портових засобів, а
також проведення відповідної підготовки персоналу
• Директива 2005/65/ЄС
• Регламент (ЄС) 725/2004
Зобов’язання передбачає впровадження вимог щодо оснащення суден та
портових засобів, порядку дотримання даних вимог.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання зобов’язання передбачає
розроблення, опрацювання з експертами ЄС та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроектів щодо: вимог до охорони суден і портових
засобів; порядку інспектування відповідності стану охорони суден та портових
засобів вимогам законодавства у сфері охорони; установлення відповідальності
за порушення вимог законодавства з питань охорони суден та портових засобів;
морських рибних портів; унормування питань функціонування координаційного
центру у сфері морської безпеки; навчання та підвищення кваліфікації персоналу
з морської безпеки, у тому числі в навчальних закладах держав-членів ЄС.
Розроблено проект наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до наказу
Мінінфраструктури від 27.03.2013 № 198 «Про затвердження Порядку організації
охорони морських та річкових портів». Відповідно до листа ДРС від 20.02.2019
№ 1069/0/20-19 повідомлено, що проект наказу містить норми регуляторного
характеру та у зв’язку з невирішеним остаточно питанням розмежування зон
відповідальності між Морською адміністрацією, ДП «АМПУ» та Мінінфраструктури
у сфері охорони та безпеки мореплавства, подальше супроводження проекту
наказу призупинено.
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Зобов’язання 256 / Встановлення обов’язків судновласника
підтримувати систему управління безпекою судноплавної
компанії і суден, а також відповідальності за адміністративні
правопорушення у зазначеній сфері та підготовку персоналу з
контролю судноплавних компаній державою прапора
• Регламент (ЄС) 336/2006
Зобов’язання передбачає імплементацію міжнародно-правових зобов’язань, що
витікають з Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації (ISM
Code, Chapter IX ‘Management for the Safe Operation of Ships’ of the International
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974).
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання зобов’язання передбачає
розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін до Кодексу
торговельного мореплавства України і Кодексу України про адміністративні
правопорушення стосовно обов’язків судновласника підтримувати систему
управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності
за адміністративні правопорушення у зазначеній сфері;
розроблення та
прийняття відповідних нормативно-правових актів Мінінфраструктури,
зокрема внесення змін до Положення про систему управління безпекою
судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом
Мінтрансу від 20 листопада 2003 р. № 904; проведення навчання та підвищення
кваліфікації інспекторів з контролю судноплавних компаній державою прапора
(у складі Державної служби морського і річкового транспорту і служб капітанів
морських портів), у тому числі в навчальних закладах держав-членів ЄС. З
2017 р. функціонує Державна служба морського та річкового транспорту
України (Морська адміністрація)28. Відповідно до публічної інформації успішно
проведено Міжнародною Морською Організацією обов’язковий аудит щодо
виконання конвенційних зобов’язань Україною. Морська адміністрація спільно
з Директоратом з безпеки на транспорті Мінінфраструктури здійснює заходи
щодо підготовки проекту наказу про внесення змін до Положення про систему
управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті,
затвердженого наказом Мінтрансу від 20.11.2003 № 904, в частині проведення
розслідування аварійних морських подій. Також дані положення містяться
у проекті закону України «Про внутрішній водний транспорт України», який
зареєстровано у Верховній Раді України (1182-1-д від 17.01.2020). 24 квітня 2020
року проект закону прийнято ВРУ у першому читанні. Інші проекти, які мають на
меті перенесення вимог регламенту до національного законодавства України,
відсутні.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 257 / Встановлення вимог до остійності пасажирських
суден типу «ро-ро» та системи обов’язкового огляду для
безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу
«ро-ро» та швидкісними пасажирськими суднами
• Директива 2009/45/ЄС
• Директива 2003/25/ЄС
• Директива Ради 1999/35/ЄС
28) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#n15

328

Зобов’язання передбачає підвищені вимоги безпеки пасажирських суден типу
«ро-ро» та швидкісних пасажирських суден та системи обов’язкового їх огляду
для безпечного функціонування регулярних перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про затвердження
правил, які стосуються безпечної конструкції, остійності і експлуатації
пасажирських морських суден, пасажирських суден типу «ро-ро» та швидкісних
пасажирських суден, які здійснюють регулярні рейси; розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін
до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства
у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській)
економічній зоні України, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 29
травня 2006 р. № 514, щодо визначення порядку розрахунку висоти хвиль
на морських шляхах, їх відповідної класифікації; розроблення та прийняття
нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Правил
контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених
наказом Мінтрансу від 17 липня 2003 р. № 545, щодо здійснення контролю за
пасажирськими суднами типу «ро-ро» та швидкісними пасажирськими суднами.
Для імплементації необхідним є законодавче врегулювання даного питання й
прийняття відповідних законів. Розроблені проекти підзаконних нормативних
актів потребують удосконалення та узгодження із проектами законів.

Зобов’язання 258 / Оновлення загальних правил і стандартів для
організацій з інспектування та огляду суден та проведення аудиту
національного класифікаційного товариства щодо провадження
такої діяльності
• Директива 2009/15/ЄС
• Регламент (ЄС) 391/2009
Зобов’язання передбачає впровадження вимог щодо технічного нагляду за
морськими суднами відповідно до Кодексу Міжнародної морської організації про
визнані організації (ISM Code).
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення
та прийняття законопроекту про внесення змін до Кодексу торговельного
мореплавства України, Закону України «Про транспорт» стосовно технічного
(конвенційного) нагляду за морськими суднами; розроблення та прийняття
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також розроблення
та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури з метою
впровадження процедур, які передбачені Кодексом Міжнародної морської
організації про визнані організації; проведення навчання, підвищення
кваліфікації персоналу Морської адміністрації з питань виконання Кодексу
Міжнародної морської організації про визнані організації, у тому числі в
навчальних закладах держав-членів ЄС; проведення аудиту національного
класифікаційного товариства державне підприємство «Класифікаційне
товариство «Регістр судноплавства України» відповідно до Кодексу Міжнародної
морської організації про визнані організації. Частково дані положення знайшли
своє відображення у проекті нової редакції Закону України «Про внутрішній
водний транспорт України», що зареєстровано у Верховній Раді України (11821-д від 17.01.2020). 24 квітня 2020 року проект закону прийнято ВРУ у першому
читанні. У 2018 р. проведений аудит національного класифікаційного товариства
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державне підприємство «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства
України» аудиторами Мінінфраструктури (Морської адміністрації) відповідно до
вимог Кодексу для визнаних організацій ІМО.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 259 / Удосконалення механізму контролю за якісним
медичним обслуговуванням на борту суден
• Директива Ради 92/29/ЄЕС
Зобов’язання передбачає впровадження умов медичної безпеки на суднах,
введення мінімальних вимог медичного устаткування.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін
до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства,
затверджених наказом Міністерства транспорту від 17 липня 2003 р. № 545,
у частині обсягу та періодичності здійснення контролю державою прапора
українських суден; розроблення та прийняття нормативно-правового акта
Мінінфраструктури про внесення змін до Порядку визначення мінімального
складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10
листопада 2014 р. № 575, у частині стосовно вимоги щодо наявності на борту
відповідних українських суден суднового лікаря; розроблення та прийняття
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з метою визначення
процедури надання медичних консультацій з берега (за допомогою засобів
радіозв’язку) станціями екстреної (швидкої) медичної допомоги та центрами
екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, а також доставки на судно
ліків, медичного обладнання та протиотрут під час лиха на морі; розроблення та
прийняття спільного нормативно-правового акта Мінінфраструктури та МОЗ, що
стосується забезпечення українських морських суден та їх рятувальних засобів
медичними засобами (ліками, медичними приладами та устаткуванням, а також
протиотрутами). Розроблені проекти: змін до Правил контролю суден з метою
забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Мінтрансу від
17.07.2003 № 545; постанови КМУ «Про Національну систему пошуку і рятування
на морі в морському пошуково-рятувальному районі України». Зазначені акти
знаходяться на погодженні. У 2016 р. внесено зміни до Порядку визначення
мінімального складу екіпажу судна29, яким передбачено: Додаток 2. Розрахунок
мінімального складу екіпажу самохідних суден, при якому допускається вихід
судна в море за межі територіальних вод України: «Для пасажирських суден
пасажиромісткістю більш як 100 пасажирів повинно бути не менше одного
кваліфікованого лікаря».
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 260 / Формування ефективного механізму виконання
Україною її зобов’язань за міжнародними договорами як держави
прапора
• Директива 2009/21/ЄС

29) Наказ Мінінфраструктури від 24.04.2016 № 158
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Зобов’язання передбачає механізм дотримання положень конвенцій
Міжнародної морської організації щодо відповідальності та дотримання вимог
держави прапора на суднах.
Регуляторне наближення є «раннім». Імплементація передбачає розроблення,
затвердження та впровадження системи управління якістю діяльності Морської
адміністрації; створення комплексної інтегрованої бази даних українських
торговельних суден, у тому числі риболовних, відкритої для використання
учасниками світового ринку торговельного мореплавства; підготовка і
забезпечення проведення Міжнародною морською організацією обов’язкового
аудиту виконання в Україні її зобов’язань за міжнародними договорами як
держави прапора, держави порту і прибережної держави; розроблення та
прийняття відповідних проектів нормативно-правових актів КМУ, а також
розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури,
утворення Державної служби морського і річкового транспорту, забезпечення
подання звіту за результатами обов’язкового аудиту Міжнародною морською
організацією, впровадження комплексної інтегрованої бази даних; проведення
навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю суден державою
прапора (у складі Морської адміністрації і служб капітанів морських портів), у тому
числі в навчальних закладах держав-членів ЄС. З 2017 р. функціонує Державна
служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація)30.
2018 року підписано Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародною
морською організацією щодо участі в системі аудиту держав-членів Міжнародної
морської організації. Даний меморандум надає можливість проведення аудиту
та подальшого співробітництва між Україною та Міжнародною морською
організацією у сфері вдосконалення національної нормативно-правової
бази України. Морською адміністрацією розробляється технічне завдання та
тендерна документація на створення Єдиної інформаційної системи Морської
адміністрації.
Практичне впровадження є «раннім».

Зобов’язання 261 / Оновлення вимог та процедур з безпеки
навантаження та розвантаження балкерів
• Директива 2001/96/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження технічних та безпекових вимог щодо
балкерів.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури стосовно
правил безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів
у морських портах України. У 2019 році ДП «Науково-дослідницький проектноконструкторський інститут морського флоту України» (ДП «УкрДНІМФ) розробило
Правила безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів в
морських портах України, які станом квітень 2020 року не були прийняті.

Зобов’язання 262 / Функціонуванням національної системи
для обміну інформацією про морські перевезення на території
Європейського Союзу (SafeSeaNet)
• Директива 2010/65/ЄС
30) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#n15
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Зобов’язання передбачає впровадження інформаційної мережі для обміну
інформацією, збереження статистичних даних щодо морських перевезень
територією ЄС.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання передбачає розроблення
та прийняття внесення змін до Закону України «Про морські порти України»
та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язані з
функціонуванням національної системи для обміну інформацією про морські
перевезення на території Європейського Союзу (SafeSeaNet); розроблення та
прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, зокрема стосовно
національного сегмента SafeSeaNet, функціонування «єдиного вікна» для
надання відомостей з метою оформлення приходу і виходу суден в морських
портах, відповідних обов’язків державного підприємства «Адміністрація
морських портів України»; створення програмно-апаратного комплексу для
функціонування національного сегмента SafeSeaNet і «єдиного вікна» та
проведення навчання для адміністраторів та користувачів національного
сегмента SafeSeaNet і «єдиного вікна». Затверджено зміни до Порядку
оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід
суден у море та оформлення виходу суден із морського порту (зменшення
навантаження на екіпажі суден, що заходять до морських портів України, шляхом
суттєвого зменшення кількості копій суднових документів та сертифікатів, що
повинні бути надані капітану морського порту після приходу судна в морський
порт). Розпочато роботу щодо створення системи руху морських суден України
європейського зразка та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet. Підготовлено
проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України»
щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства»
(зареєстровано за № 3761 від 13.01.2016). Однак нормативні акти, необхідні для
імплементації зобов’язання, не прийняті.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 263 / Оновлення вимог стосовно робочого часу та
часу відпочинку моряків
• Директива 1999/95/ЄС
• Директива Ради 1999/63/ЄС
Зобов’язання передбачає впровадження мінімальних європейських вимог щодо
робочого часу та інших соціальних умов моряків, та організацію робочого часу
моряків.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає приєднання
до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському
судноплавстві; розроблення та прийняття нормативно-правових актів
Мінінфраструктури стосовно робочого часу та часу відпочинку моряків31. Ще
в 2017 р. розроблено проекти законів України «Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві,
з поправками» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку
з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю
в морському судноплавстві, з поправками», однак вони так і не були прийняті.
Внесення змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого
складу морського і річкового транспорту України не відбулося.
31) Затвердженого наказом Мінінфраструктури від 29 лютого 2012 р. N 135 «Про внесення змін до Положення про робочий час та
час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України».
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Зобов’язання 264 / Формування механізму взаємного визнання
Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів
екіпажів суден внутрішнього плавання
• Директива ЄС 2017/2397
Зобов’язання передбачає вироблення вимог для досягнення гармонізації умов
отримання свідоцтв капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та
вантажів внутрішніми водними шляхами та формування механізму взаємного
визнання Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів
суден внутрішнього плавання.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення
та прийняття законопроекту стосовно гармонізації умов отримання свідоцтв
капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми
водними шляхами; визначення механізму взаємного визнання Україною та ЄС
кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден внутрішнього
плавання; створення програмного забезпечення для друку та ведення реєстру
свідоцтв капітанів (судноводіїв) та членів екіпажів суден внутрішнього плавання.
Законодавчими передумовами для виконання даного зобов’язання є прийняття
Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр. 1182-1-д від
17.01.2020). ЄЕК ООН додано Україну до переліку країн, відповідні свідоцтва яких
відповідають Резолюції № 40 «Міжнародне посвідчення на право управління
прогулянковим судном»32. Поки що не створена Єдина інформаційна система
Морської адміністрації, однак її попередня структура розроблена.

ВНУ ТРІШНЬОВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Внутрішньоводний транспорт» стосуються комплексу
дій, пов’язаних із гармонізацією законодавства України щодо функціонування
ринку річкових перевезень, регулювання кваліфікаційних вимог доступу
до процесії на даному ринку, впровадження європейських технічних вимог
дотримання безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Розроблено нову редакцію Закону України «Про внутрішній водний транспорт
України». Проект нової редакції Закону України «Про внутрішній водний
транспорт України» зареєстровано у Верховній Раді України (1182-1-д від
17.01.2020). 24 квітня 2020 року проект закону прийнято ВРУ у першому читанні.
Реалізація цих зобов’язань дозволить забезпечити привабливість та
конкурентоспроможність річкового транспорту, стимулювати часткову
переорієнтацію вантажних перевезень на внутрішній водний транспорт.
Дані заходи будуть сприяти поступовій лібералізації вантажних перевезень
внутрішніми водними шляхами, відкриттю внутрішніх водних шляхів для
іноземних суден; виробленню конкурентоспроможних річкових тарифів та зборів
з метою стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту, збільшенню
судноплавних характеристик та зростанню використання внутрішнього водного
транспорту у 5 разів.

32) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/sc3wp3/ECE-TRANSSC3-147r4-Amend1r.pdf
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 265 / Оновлення механізму ціноутворення на
національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті
• Директива Ради 96/75/ЄС
Зобов’язання
передбачає
вироблення
тарифної
політики,
методики
ціноутворення на водному транспорті з метою стимулювання привабливості
перевезень.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання зобов’язання передбачає
розроблення та прийняття законопроекту стосовно ціноутворення на
внутрішньому водному транспорті. Положення про тарифну політику на
внутрішніх водних шляхах містяться у проекті закону «Про внутрішній водний
транспорт України», зареєстрованому у Верховній Раді України (1182-1-д від
17.01.2020). 24 квітня 2020 року проект закону прийнято ВРУ у першому читанні.
Триває процес його обговорення. Зокрема АМКУ надав зауваження щодо
лібералізації внутрішньоводних перевезень33.

Зобов’язання 266 / Встановлення технічних вимог до суден на
внутрішніх водних шляхах
• Директива (ЄС) 2016/1629
• Регламент (ЄС) 2016/1628
Зобов’язання передбачає впровадження мінімальних технічних вимог з
метою забезпечення безпеки судноплавства та безпеки навігаційної системи,
забезпечення організаційного механізму контролю за дотриманням технічних
вимог безпеки.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає розроблення та
прийняття законопроекту та підзаконної нормативної бази стосовно технічних
вимог до суден внутрішнього плавання, класифікації внутрішніх водних шляхів.
Частково положення щодо технічних вимог включені до проекту закону «Про
внутрішній водний транспорт України», зареєстрованого у Верховній Раді
України (1182-1-д від 17.01.2020). Підзаконна нормативна база не розроблялася.

Зобов’язання 267 / Реорганізація річкової інформаційної служби
• Директива 2005/44/ЄС
Зобов’язання передбачає запровадження та використання гармонізованих
річкових інформаційних служб (РІС) з метою підтримки транспорту внутрішніх
водних шляхів заради посилення безпеки, ефективності та екологічності, а також
полегшення взаємодії з іншими видами транспорту.
Регуляторне наближення не розпочато. Виконання передбачає законодавче
закріплення функціонування річкової інформаційної служби на внутрішніх
водних шляхах; реорганізацію існуючої річкової інформаційної служби шляхом
включення до її складу підприємства, що відповідає за забезпечення безпеки
судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах, та підвищення кваліфікації

33) https://amcu.gov.ua/news/amku-za-rivni-konkurentni-umovi-na-rinkah-vnutrishnogo-vodnogo-transportu
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персоналу, відповідального за забезпечення безпеки судноплавства на
внутрішніх водних шляхах, і надання гармонізованих інформаційних послуг,
у тому числі в навчальних закладах держав-членів ЄС. У 2017 р. були внесені
зміни до Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України34. Частково положення включені до проекту закону
«Про внутрішній водний транспорт України», зареєстрованого у Верховній Раді
України (1182-1-д від 17.01.2020). Однак він ще не прийнятий. Розроблено проект
наказу про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України №
7 «РІС», однак він ще знаходиться на погодженні. Інша підзаконна нормативна
база не розроблялася.

Зобов’язання 268 / Створення інформаційної системи моніторингу
надводної обстановки і руху морських суден
• Директива 2002/59/ЄС
• Директива 2009/17/ЄС
• Директива 2009/18/ЄС
• Директива Комісії 2011/15/ЄС
• Директива 2014/100/ЄС
• Регламент (ЄС) 1286/2011
Зобов’язання передбачає забезпечення вимог щодо безпеки судноплавства
шляхом запровадження моніторингової системи, технічного механізму нагляду.
Регуляторне наближення є «раннім». Перенесення даного зобов’язання до
національного законодавства забезпечується розробленням та прийняттям
нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо створення інформаційної
системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден з
використанням консолідованих джерел інформації; та створенням програмноапаратного комплексу інформаційної системи моніторингу надводної
обстановки і руху морських суден моніторингової системи руху суден і надводної
обстановки. Деякі положення включені до проекту закону «Про внутрішній
водний транспорт України», зареєстрованого у Верховній Раді України (1182-1-д
від 17.01.2020), однак досі не прийнятого. Затверджена нова редакція Положення
про функціонування єдиної системи моніторингу надводної обстановки з
використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та
Азовському морях у зоні відповідальності України35.
Практичне впровадження є «раннім».

Зобов’язання 269 / Забезпечення безпеки під час перевезення
небезпечних вантажів річковим транспортом для національних
перевезень
• Директива 2008/68/ЄС
Зобов’язання передбачає розроблення законодавчої бази та регуляторної бази.
Регуляторне наближення є «раннім».
34) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0078-17
35) Наказ Мінінфраструктури від 18.08.2017 № 284 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від
25.04.2012 № 221.
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Виконання передбачає розроблення, затвердження та реєстрацію в Мін’юсті
правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами
України; розроблення та прийняття проектів нормативно-правових актів
щодо встановлення правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми
водними шляхами України, щодо встановлення процедури перевірки цистерн
для перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами. З метою
наближення законодавства були прийняті відповідні норми щодо підвищення
вимог безпеки36 на внутрішньоводному транспорті37. Частково дані положення
переносяться до законодавства України у розробленому проекті закону «Про
внутрішній водний транспорт»38, який був прийнятий за основу 24 квітня 2020
р. Наразі триває обговорення даного закону. У рамках приєднання України
до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
внутрішніми водними шляхами у 2017 р. був схвалений Наказ Міністерства
інфраструктури України «Про затвердження Правил перевезення небезпечних
вантажів внутрішніми водними шляхами України»39. Прийняті правила
перевезення40 та порядок перевірки цистерн41. Однак на законодавчому
рівні виконання зобов’язання можливе після прийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність
із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних
вантажів» (законопроект реєстр. № 1193-1 від 20.09.2019).

Зобов’язання 270 / Оновлення вимог до професійної компетенції
перевізника та механізму взаємного визнання відповідних
кваліфікаційних документів
• Директива Ради 87/540/ЄЕС
Зобов’язання передбачає впровадження підвищених вимог професійної
компетенції перевізника для судноплавства на внутрішньому водному
транспорті та взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних
посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності, а також
здійснення організаційних заходів щодо видачі посвідчень відповідного зразка.
Регуляторне наближення є «раннім». Перенесення даних положень до
національного законодавства України передбачає розроблення та подання
на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до
професійної компетенції перевізника та механізму взаємного визнання
відповідних кваліфікаційних документів, забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України відповідного законопроекту; розроблення та
затвердження стандарту вищої освіти у сфері внутрішнього водного транспорту.
Дані положення переносяться до законодавства України у розробленому проекті
закону «Про внутрішній водний транспорт»42, який був прийнятий за основу
36) Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів затверджені наказом Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до
деяких нормативноправових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв’язку України» від 25.04.2017
№ 156, зареєстровані в Мін’юсті 17.07.2017 за № 865/30733.
37) Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України затверджено наказом
Мінінфраструктури від 04.04.2017 № 126, зареєстровано в Мін’юсті 28.04.2017 за № 536/36424; Порядок перевірки цистерн для
перевезення небезпечних вантажів затверджений наказом Мінінфраструктури та Міністерства внутрішніх справ України від
12.05.2015 № 166/550, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за № 663/27108.
38) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1182-1-%D0%B4&skl=10
39) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0556-17
40) Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України затверджено наказом
Мінінфраструктури від 04.04.2017 № 126, зареєстровано в Мін’юсті 28.04.2017 за № 536/36424.
41) Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів затверджений наказом Мінінфраструктури та
Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 № 166/550, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 за
№663/27108.
42) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1182-1-%D0%B4&skl=10
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24 квітня 2020 р. Наразі триває обговорення даного закону. За спеціальністю
271 «Річковий та морський транспорт» стандарт вищої освіти для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і
науки від 13.11.2018 № 1239. Стандарт введено в дію з 2018/2019 навчального року.
Наразі науково-методичною комісією Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки розробляється стандарт вищої освіти для другого (магістерського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт».
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

КОМБІНОВАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектора «Комбіновані перевезення» стосуються розвитку
транспортної мережі, що охоплює всі види транспорту, збільшення пропускної
спроможності та сприяння розвитку неповної інфраструктури. За рахунок
розвитку комбінованих перевезень досягається розвиток балансування
завантаженості річкового транспорту та більше розвантаження автомобільного
виду транспорту.
Реалізація цих зобов’язань дозволить формувати більш розвинену збалансовану
транспортну мережу, збільшення приросту інвестицій, вироблення оптимальної
тарифної моделі для стимулювання розвитку комбінованих перевезень.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 271 / Забезпечення стимулювання розвитку
комбінованих перевезень
• Директива 92/106/ЄЕС
Зобов’язання передбачає впровадження нормативного поняття «комбінованих
перевезень», зняття деяких адміністративних обмежень, вироблення
стимуляційних заходів тарифного характеру для привабливості комбінації різних
видів транспорту на одному маршруті перевезень.
Регуляторне наближення є «раннім». Виконання забезпечується шляхом
розроблення та прийняття законопроекту щодо внесення змін до законодавства
України щодо комбінованих перевезень. Розроблено проект закону «Про
мультимодальні перевезення» й зареєстровано у ВРУ (реєстр. № 2685 від
27.12.2019). Реалізація закону дасть змогу зменшити обсяги використання
автомобільного транспорту шляхом переорієнтації частини перевезень на більш
екологічно чисти види транспорту, що створить передумови для зміцнення та
збереження здоров’я населення, зниження рівня забруднення атмосферного
повітря.
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ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Відповідно до пункту (а) частини 1 статті 387 Угоди про асоціацію, сторони
(Україна та ЄС) домовилися співробітничати з питань захисту прав акціонерів,
кредиторів та інших заінтересованих сторін відповідно до вимог ЄС у цій сфері
згідно з Додатком ХХХІV до цієї Угоди. Цей підсектор можна розділити умовно на
такі два напрями, як загальні положення права ЄС щодо заснувань (реєстрації)
компаній, процедур їх ліквідації та розкриття інформації про них та положення
про акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, захист
прав акціонерів.
Реалізація цих зобов’язань дозволить збільшити довіру інвесторів до ринку
України та сприятиме зростанню обсягу прямих іноземних інвестицій.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 272 / Наближення законодавства з питань захисту
прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін
відповідно до вимог ЄС
• Директива 2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 року
• Директива 2004/25/ЄС від 21 квітня 2004 року
• Директива 2007/36/ЄС від 11 липня 2007 року
• Директива 2009/102/ЄС від 16 вересня 2009 року
Зобов’язання передбачає приведення законодавства у відповідність до
положень Директиви 2017/1132/ЄС щодо деяких аспектів, що стосуються права
компаній стосовно розкриття відомостей про юридичних осіб, процедур
злиття, приєднання, виділу та поділу, а також наближення законодавства щодо
товариств з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником.
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Регуляторне наближення є раннім або таким, що не розпочиналося: 25
листопада 2019 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону
«Про акціонерні товариства» на заміну актуальної редакції Закону України «Про
акціонерні товариства». Станом на квітень 2020 року, проект закону знаходиться
на розгляді комітетів ВРУ, також отримано висновок Комітету ВРУ з питань
інтеграції України з ЄС та Урядового офісу з питань координації європейської
та євроатлантичної інтеграції. Відповідно до цих висновків було встановлено
невідповідність деяких положень проекту закону Директивам 2017/1132/ЄС та
2007/36/ЄС, а також часткове врахування їх положень в інших зобов’язаннях1.
При цьому, в рамках нашої оцінки, можемо виділити наступні моменти: норми,
які покликані транспонувати положення Директив 2017/1132/ЄС та 2007/36/ЄС
щодо запровадження санкцій за нерозкриття обов’язкових відомостей філіями
іноземних компаній, а також запровадження вимог щодо необхідності скликання
загальних зборів акціонерів у разі значних збитків статутного капіталу
товариства – відсутні у проекті закону «Про акціонерні товариства».
У зв’язку з ухваленням Директиви 2017/1132/ЄС та відміни Директиви 2009/101/
ЄС стоїть питання щодо реактуалізації та перевірки відповідності українського
законодавства положенням Директиви 2017/1132 в частині розкриття інформації
про акціонерні товариства, а також вдосконалення певних моментів щодо
функціонування системи безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.

БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Відповідно до пункту (b) частини 1 статті 387 Угоди про асоціацію, сторони
(Україна та ЄС) домовилися співпрацювати з питань впровадження на
національному рівні відповідних міжнародних стандартів та поступового
наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту згідно з
Додатком XXXV до цієї Угоди.
Зобов’язання щодо наближення в сфері бухгалтерського обліку та аудиту
покриваються Директивою 2013/34/ЄС про щорічну фінансову звітність,
консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів
компаній, яка замінила Четверту та Сьому Директиви відповідно, та Директивою
2006/43 про обов’язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків,
а також Регламентом 1606/2002 про застосування міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Реалізація цих зобов’язань дозволить підвищити рівень довіри з боку інвесторів
до фінансової звітності вітчизняних підприємств та діяльності національних
аудиторів, унеможливить надання неякісних аудиторських послуг та відкриє
доступ до міжнародних фінансових ринків.

1) Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 05.03.2020 (https://cutt.ly/xtV1PpC)
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 273 / Впровадження на національному рівні
поступового наближення до права ЄС у сфері аудиту
• Директива 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року
Зобов’язання передбачає визначення умов та порядку допуску аудиторів
до провадження аудиторської діяльності, створення реєстру аудиторів та
організацію органу суспільної діяльності за аудиторською діяльністю.
Наближення законодавства по цьому питанню є «досконалим»: Верховною
Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 року № 2258-VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07
лютого 2018 року та вводиться в дію з 01 жовтня 2018 року. Зокрема, отримано
позитивні висновки від Європейської комісії, Міжнародного форуму незалежних
регуляторів аудиту (IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії
аудиторського нагляду Федеративної Республіки Німеччина, про що було
відзначено в Звіті Європейської Комісії щодо виконання Угоди про асоціацію з
Україною за 2019 рік2.
Практична імплементація залишається на «просунутому» рівні: згідно з
частиною восьмою статті 19 Закону України від 21.12.2017 року № 2258-VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» атестація аудиторів
здійснюється комісією з атестації. Наказом Міністерства фінансів України
№ 1081 від 21.12.2018 року була утворена Комісія з атестації аудиторів. Наказом
Міністерства фінансів України від 22.01.2020 року № 20 «Про затвердження
Положення про Комісію з атестації» було затверджено Положення про комісію
з атестації. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 18.09.2018
№ 765 «Про утворення державної установи «Орган суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю», яким затверджується її Статут. В Звіті Європейської
Комісії про виконання Угоди про асоціацію за 2019 рік вказано, що Орган
суспільного нагляду поступово розвивається та здійснює своє функціонування
відповідно до норм ЄС за допомогою проектів ЄС. Хоча Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю розпочав свою діяльність, натомість
залишається здійснити необхідні кроки для його становлення як повноцінного
органу за стандартами ЄС.

Зобов’язання 274 / Впровадження на національному рівні
поступового наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського
обліку
• Директива № 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року
Зобов’язання передбачає встановлення єдиних вимог щодо складення
консолідованої фінансової звітності відповідно до норм права ЄС; вимог щодо
оприлюднення підприємствами фінансової звітності, а також запровадження
обов’язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь
держави для окремих категорій підприємств.
Регуляторне наближення є «досконалим»: 5 жовтня 2017 року був ухвалений Закон
України № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський

2) JOINT STAFF WORKING DOCUMENT 12.12.2019 Association Implementation Report on Ukraine (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/
files/swd_2019_433_f1_joint_staff_working_paper_en_v4_p1_1056243.pdf)
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облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»3.
Цим Законом були внесені наступні зміни:
– встановлено нові критерії класифікації підприємств на
«мікро», «малі», «середні» та «великі»;
– введено поняття «підприємства, що становлять суспільний
інтерес»;
– підприємства можуть подавати уточнену фінансову
звітність та уточнену консолідовану звітність за
результатами проведення аудиторської перевірки з метою
виправлення самостійно виявлених помилок або з інших
причин;
– «великі» та «середні» підприємства разом із фінансовою
звітністю (включаючи консолідовану) зобов’язані подавати
«Звіт про управління»;
– встановлена вимога визначеним видам підприємств
складати звіт про платежі на користь держави;
– підприємства, що контролюють інші підприємства,
зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову
звітність.
На підзаконному рівні, 20 червня 2018 року був виданий наказ Міністерства
фінансів України від 20.06.2018 р. № 564 4, який вніс зміни до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» та затвердив нову редакцію Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність».
Практичне впровадження є переважно «просунутим». Єдиним невиконаним
залишається імплементаційне завдання щодо розроблення та затвердження
методичних рекомендацій стосовно формування звіту про платежі на користь
держави: Міністерством фінансів України за участі Державного агентства лісових
ресурсів України розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про платежі на
користь держави», який буде поширюватись на підприємства, що здійснюють
заготівлю деревини й при цьому становлять суспільний інтерес. На даний час
проект наказу доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій
Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів5.

Зобов’язання 275 / Впровадження на національному рівні
міжнародних стандартів у сфері бухгалтерського обліку
• Регламент 1606/2002/ЄС від 19 липня 2002 року
Зобов’язання передбачає наближення законодавства про бухгалтерський облік
та фінансову звітність до положень Регламенту щодо застосування міжнародних

3) Закон України № 2164-VIII від 5.10.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» щодо удосконалення деяких положень» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19)
4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0817-18#n2)
5) Звіт Мінфіну щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 4 квартал 2019 року (https://mof.gov.ua/uk/vikonannjaugodi-pro-asociaciju)
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стандартів у сфері бухгалтерського обліку підприємствами, що становлять
суспільний інтерес, включають ті підприємства, цінні папери яких котуються на
біржах.
Регуляторне наближення є «досконалим»: Верховною Радою України прийнято
Закон України від 05.10.2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення
деяких положень», який набрав чинності 01 січня 2018 року. При підготовці даного
проекту закону, його було опрацьовано з експертами ЄС в рамках проекту ЄС
«Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Цим Законом
було розширено використання міжнародних стандартів фінансової звітності
(зміни до статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»).

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Відповідно до пункту (с) частини 1 статті 387 Угоди про асоціацію, сторони
(Україна та ЄС) домовилися співпрацювати з питань подальшого розвитку
політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а
також поступового наближення до правил та рекомендацій ЄС у цій сфері згідно
з Додатком XXXVІ до цієї Угоди. Цей Додаток містить три документи, одним з
яких є Принципи корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного
співробітництва та розвитку) і три Рекомендації Комісії ЄС - Рекомендація Комісії
2005/162/ЄС, Рекомендація Комісії 2004/913/ЄС, Рекомендація Комісії 2009/385/
ЄС.
Реалізація цих зобов’язань дозволить підвищити рівень корпоративного
управління українських юридичних осіб та їх інвестиційну привабливість, а також
спросить вихід українських лістингових компаній на міжнародні ринки цінних
паперів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 276 / Впровадження поступового наближення до
правил та рекомендацій ЄС в сфері корпоративного управління
• Рекомендація Комісії 2005/162/ЄС від 15 лютого 2005 року
• Рекомендація Комісії 2004/913/ЄС від 14 грудня 2004 року
• Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС від 30 квітня 2009 року
Зобов’язання передбачає запровадження обов’язкового формування наглядових
рад та їх комітетів у публічному акціонерному товаристві, врегулювання
питань діяльності наглядових рад та їх комітетів відповідно до права ЄС та
удосконалення системи винагороди директорів лістингових компаній.
Наближення законодавства є «досконалим»: 25 вересня 2018 року було
затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків
Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової
ради та виконавчого органу акціонерного товариства, а 30 листопада 2018
року документ був зареєстрований Міністерством юстиції України. Документ
складено з урахуванням Рекомендації Комісії 2004/193/ЄС. Інша ж Рекомендація
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стосується ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, внесених у
реєстр, та комітетів наглядової ради – основні положення цього документу були
враховані Верховною Радою України й прийняті в Законі України № 2210-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який вніс зміни до
Закону України «Про акціонерні товариства».

Зобов’язання 277 / Розвиток політики корпоративного управління
відповідно до міжнародних стандартів
• Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління
Зобов’язання передбачає прийняття нової редакції Принципів корпоративного
управління Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР)
з урахуванням оновленої версії Принципів ОЕСР (Організації економічного
співробітництва та розвитку) щодо корпоративного управління.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є «досконалим». В 2014 році
Національна комісія з питань цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР)
затвердила нову редакцію Принципів корпоративного управління, які
максимально враховують вищезгадані міжнародні стандарти. Необхідно
зазначити, що ці Принципи мають рекомендаційний характер і їх застосування
є абсолютно добровільним. Окрім цього, Верховна Рада України інкорпорувала
деякі з Принципів корпоративного управління ОЕСР в законах України: Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»,
тим самим зробивши їх загальнообов’язковими до виконання.
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Сфера аудіовізуальних медіа-сервісів на сьогодні представлена традиційним
телебаченням і радіо, яке постачається як через ефірне наземне, супутникове
й кабельне мовлення, так і через новіші канали доставки - за допомогою IPTV
та OTT технологій. Останніми роками активно розвиваються технології відео на
замовлення (VoD), яке надається як у вигляді відкладеного перегляду програм
лінійних медіа, так і каталогами програм, що представлені як українськими, так і
міжнародними постачальниками. Станом на 2019 рік в Україні зареєстровано 1523
суб’єкта інформаційної діяльності, з них 668 - це провайдери програмної послуги
(провайдери, що постачають пакети телеканалів та інші супутні послуги), з яких
в свою чергу 229 IPTV провайдерів та 806 теле- та радіомовників1. Водночас
зазначені суб’єкти не лише здійснюють традиційне мовлення, але й мають вебверсії або веб-трансляції своїх телеканалів та програм або цілком окремі похідні
чи незалежні проекти, спрямовані саме на інтернет-аудиторію та соціальні
мережі. Окремим феноменом є онлайн-блогінг, де аудиторія може бути не лише
співмірною з аудиторією новинних та новинно-розважальних телеканалів, але і
конкурувати за обмежені ресурси рекламного ринку. Попри те, що телебачення
все ще залишається одним з основних джерел отримання інформації, у 2019 році
вперше інтернет-джерела переважили2 телебачення як джерела новин і така
тенденція, вочевидь буде лише посилюватися.
Законодавче регулювання аудіовізуальної сфери, попри її динамічний розвиток,
залишається вкрай незадовільним. Основними регуляторними актами у
сфері аудіовізуальних медіа-сервісів є Закон України «Про телебачення
і радіомовлення»3 1993 року в редакції 2006 року та Закон України «Про

1) Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік: (PDF) https://www.nrada.gov.ua/wp-content/
uploads/2020/02/Zvit_NR_2019.pdf
2) Дослідження USAID-Internews «Споживання медіа»: https://internews.in.ua/uk/news/onlajn-media-ta-sotsialni-merezhiperehopyly-liderstvo-u-telebachennya-za-populyarnistyu-v-ukrajini-nove-opytuvannya-usaid-internews-schodo-spozhyvannyazmi/
3) Закон України «Про телебачення і радіомовлення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»4 1997
року в редакції 2005 року. Як йдеться з назви, закон і, відповідно, регулятор
зосереджені на традиційних телебаченні і радіо, що є явно недостатнім в епоху
конвергентних медіа, тому сфера онлайн-преси та мовлення в мережі інтернет
залишається поза сферою регулювання згаданого закону. Однією з найбільших
і найсерйозніших вад закону стала повна неспроможність провести перехід
на цифрове мовлення протягом 2006-2015 рр. відповідно до міжнародних
зобов’язань «Женева-2006»5 Міжнародного союзу електрозв’язку. Відсутність
належного алгоритму та принципів повноважень регулятора призвели до появи
домінуючого гравця на ринку наземного цифрового мовлення, прозорість
діяльності якого є досі відверто сумнівною. Ще однією вадою закону є слабкий
інструментарій Національної ради у реагуванні на порушення з боку ліцензіатів.
Так, попри декларований в законі механізм накладення фінансових штрафів,
сам механізм було впроваджено лише у 2015 році. Протягом виборчих кампаній
механізм застосування санкцій de-facto відсутній, а наявні санкції в Кодексі про
адміністративні правопорушення неможливі до застосування на практиці через
надто короткі процесуальні строки.
Ще однією задавненою проблемою медійного середовища є достатня
монополізація і олігархізація загальнонаціональних мовників. Запроваджені з
2015 року вимоги щодо прозорості медіа-власності дали de-jure розуміння, хто
контролює те чи інше медіа, проте механізм запобігання концентрації нарівні з
механізмом деолігархізації на сьогодні відсутній.
Угода про асоціацію в контексті сфери аудіовізуальної галузі передбачає
гармонізацію законодавства України з актами ЄС, тобто оновлення медійного
законодавства у відповідності до вимог Директиви ЄС про аудіовізуальні
медіа-послуги, серед вимог якої питання трансляції подій значного суспільного
інтересу, квот на виробництво контенту незалежними студіями, вимог до
платформ спільного доступу до відео тощо. Сектор аудіовізуальної галузі містить
2 підсектори: транскордонне мовлення та аудіовізуальні медіа-послуги.

ТРАНСКОРДОННЕ МОВЛЕННЯ
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 278 / Дотримання зобов’язань в рамках Конвенції
Ради Європи про транскордонне мовлення
• Конвенція Ради Європи про транскордонне мовлення
У сфері транскордонного мовлення у Додатку XXXVII УА згадана Конвенція
Ради Європи про транскордонне мовлення6 (ETS No.132). Згадка про Конвенцію
в Угоді є невипадковою, адже Конвенція стала першим міжнародним актом,
ухваленим для забезпечення вільного транскордонного мовлення, і на її основі
розроблялася Директива Європейського економічного співтовариства 89/552/
ЄEC7, що стала передвісницею Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги.
4) Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/538/97-%D0%B2%D1%80
5) егіональна угода, яка стосується планування цифрової наземної радіомовної служби в Районі 1: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/979_001
6) European Convention on Transfrontier Television: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/132
7) Council Directive № 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or
Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0552
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Регуляторне наближення є «просунутим». Конвенція була підписана Україною
ще у 1996 році, проте ратифікована8 лише у 2008 році і набрала чинності з 1.07.2009
року.
Положення Конвенції здебільшого були перенесені до Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» та Закону України «Про рекламу». Угода не
передбачає жодних дій щодо Конвенції, що означає радше її логічну прив’язку до
Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги.
Практичне впровадження є «просунутим». Більшість положень Конвенції
імплементовані в чинні закони «Про телебачення і радіомовлення» та
«Про рекламу». Водночас частина положень залишається більшою мірою
декларативною через відсутність належних повноважень та особливості ринку.
Також, у зв’язку з російською агресією механізм міжнародного співробітництва
показав свою недієвість.

АУДІОВІЗУА ЛЬНІ МЕДІА-ПОСЛУГИ
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 279 / Створення сучасного ринку аудіовізуальних
послуг відповідно до вимог ЄС
• Директива 1808/2018/ЄС
Основним документом, яким керується ЄС у сфері аудіовізуальних послуг, до якої
відноситься і традиційне телебачення і радіо, є Директива про аудіовізуальні
медіа-послуги (Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)9. Статтею 397 Угоди
про асоціацію передбачено, що «поступове наближення до права та нормативноправової бази ЄС, а також міжнародних правових документів у сфері політики
з питань аудіовізуальної галузі буде здійснюватися, зокрема, як визначено у
Додатку XXXVIІ до цієї Угоди», тобто у відповідності до Директиви 2010/13/ЄС
протягом 2 років з дня набрання чинності Угоди, тобто до 1 вересня 2019 року.
Варто зауважити, що протягом строку імплементації зазначена директива була
замінена Директивою 1808/2018/ЄС10, за якою країни ЄС мають протягом 21 місяця
з дня набрання чинності провести імплементацію в національне законодавство.
Однією з ключових переваг імплементації директиви є відкриття повного
доступу до можливостей програми Креативна Європа11, що є потужним стимулом
для розвитку виробництва аудіовізуальних продуктів, як у співробітництві з
партнерами з ЄС, так і самостійно. Крім того, підготовлена національна база, у
випадку набуття повного членства в ЄС, надає можливість набрання членства
в Європейській групі регуляторів аудіовізуальних медіа-послуг (ERGA)12 та

8) Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/687-17
9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
10) Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the
coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of
audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities: https://eur-lex.europa.eu/eli/
dir/2018/1808/oj
11) The Creative Europe programme: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
12) http://erga-online.eu/
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використання підтримки Комісії у визначених директивою ситуаціях.
Наближення законодавства є «раннім». Основним імплементаційним актом в
національне законодавство має стати Закон України «Про медіа». Так, ще 6
червня 2012 року, Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації було затверджено концепцію нової редакції Закону «Про телебачення
і радіомовлення»13, а вже в листопаді того ж року було представлено перший
варіант законопроекту14.
Пунктом 1444 Плану заходів уряду15 було передбачено, що Держкомтелерадіо,
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Мінфін,
Мінекономрозвитку та Мін’юст до 1 вересня 2019 року мали забезпечити
розроблення та подання на розгляд уряду законопроекту «Про аудіовізуальні
послуги» та законопроекту щодо внесення відповідних змін до законодавства
про рекламу, опрацювати законопроекти з експертами ЄС та забезпечити
супроводження розгляду законопроектів Верховною Радою України.
14 грудня 2017 року голова парламентського Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики Вікторія Сюмар зареєструвала законопроект16 щодо
змін до закону про телебачення та радіомовлення, який став продовженням
роботи, розпочатої у 2012 році. Законопроект розроблявся з урахуванням вимог
Директиви 2010/13/ЄС та майбутніх положень Директиви 2018 року. 27 грудня
2019 року в парламенті депутатами Комітету з питань гуманітарної політики
зареєстровано законопроект «Про медіа»17, а також було зареєстровано
альтернативний до нього законопроект від опозиції. Зазначені законопроекти
не лише покликані імплементувати положення директиви, зокрема щодо
розділу 28-а щодо платформ доступу до відео (video-sharing platforms (VSP),
але і покликані замінити низку законів: про пресу, про телерадіомовлення, про
Національну раду тощо.
Законопроект змінює підходи до ліцензування, залишаючи цю процедуру
виключно для наземного ефірного мовлення, і в решті випадків замінюючи існуючі
ліцензійні процедури на реєстраційні, розширює та узгоджує повноваження
регулятора на виконання вимог статті 30 Директиви щодо ефективності,
незалежності та підзвітності, запроваджує механізм співрегулювання та
вироблення кодексів поведінки, встановлює особливості протидії різним
проявам ненависті та військової агресії.
Україна в силу двох виборчих кампаній 2019 року та потужного лобіювання
з боку великих медіа-груп не змогла ухвалити чи бодай взяти за основу
законопроект, зареєстрований в парламенті у 2017 році. Таким чином строк
зобов’язань, визначений у Додатку XXXVIІ до Угоди не було дотримано. Втім,
законопроект 2017 року ліг в основу проекту 2019 року, зареєстрованого вже
в новому скликанні парламенту. З осені 2019 року робоча група медіа-юристів
з громадянського сектору, регулятора та представників медійних груп та

13) https://detector.media/doc/images/news/72581/Concept New Broadcasting Law_UKR Final 12.06.2012.pdf
14) Законопроект про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: https://detector.media/infospace/
article/77171/2012-12-03-pershii-tekst-novoi-redaktsii-zakonu-pro-telebachennya/
15) Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
16) Проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» №7397: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63139
17) Проект закону України «Про медіа» № 2693: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812 та проект закону
України «Про медіа в Україні» №2693-1: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67886
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асоціацій на запит Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
проводить доопрацювання законопроекту, з урахуванням розширення сфери
дії закону. На момент підготовки цього звіту було проведено консультації з
експертами ЄС щодо законопроекту та визначення червоних ліній, що мають
бути беззастережно враховані в його тексті. За наявною інформацією закон про
медіа планується ухвалити у 2020 році.
Практичне впровадження в більшості є «раннім». Ухвалення підзаконних актів, а
саме актів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, неможливе
без ухвалення профільного закону. Паралельно з розробкою законопроекту
Національна рада протягом останніх двох років впроваджувала прототип
механізму співрегуляції, а саме розробку кодексів поведінки мовників щодо
захисту дітей. Напрацьований досвід має лягти в основу майбутнього механізму
співрегулювання.
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Зобов’язання в даному секторі передбачені Розділом V «Економічне та галузеве
співробітництво», Глави 17 «Сільське господарство та розвиток сільських
територій», ст.403-406, Додатком XXXVIII до Угоди про асоціацію.
Процес наближення законодавства та виконання вимог в секторі сільського
господарства та розвитку сільських територій пов’язане із низкою проблем як
на етапі наближення законодавства, так і в процесі його імплементації.
Причинами, що зумовили такий стан справ у секторі, є досить «розмиті»
формулювання щодо зобов’язань та прямих цілей наближення законодавства
в тексті Угоди, обмеженість кадрових ресурсів Мінагрополітики/Мінекономіки,
нечіткість пріоритетів щодо наближення, надмірна кількість завдань по
наближенню законодавства та певна другорядність у ставленні Уряду та ВР до
необхідності виконання заходів у секторі, а також суттєві відмінності у системі
права та принципах нормотворення між європейським та українським правом,
що створює значні перешкоди у роботі з наближення законодавства, складність
із підбором фахівців для роботи із наближенням законодавства. Найважливішими
євроінтеграційними законами, які було прийнято у 2018-2019 роках, були
Закони «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції» від 10.07.2018 р. № 2496-VIII, та «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової
охорони географічних зазначень» від 20.09.2019 р. № 123-IX. Проведено значний
обсяг робіт із підготовки підзаконних актів на виконання органічного Закону.
Протягом 2017-2019 років народними депутатами, національними експертами,
європейськими фахівцями було зроблено низку спроб затвердити на рівні закону
пріоритетні напрями розвитку сільського господарства та сільських територій,
як це зроблено у більшості європейських країн. І хоч такий законопроект
не передбачений напряму зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію у
секторі, проте логічність такого кроку випливає з контексту Глави 17 «Сільське
господарство та розвиток сільських територій». Наявність такого закону значно
спростила б як подальшу роботу з наближення законодавства, так і створила б
передумови для прогнозованої імплементації європейських норм на практиці.
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Остання на сьогодні спроба прийняти такий закон була зроблена шляхом
реєстрації проекту закону «Про основні засади державної аграрної політики
та державної політики сільського розвитку» від 04.10.2018 р. № 91621, його було
рекомендовано для розгляду ВР комітетом Верховної Ради України з питань
аграрної та земельної політики, але не розглянуто попереднім складом ВР та
знято з розгляду згідно з положеннями Регламенту ВР.
Загалом, робота з наближення законодавства останніми роками була
сконцентрована на підзаконних актах – постановах Кабінету Міністрів та наказах
Мінагрополітики/Мінекономіки. Показовим є факт, коли через бюрократичні
процедури (приєднання Мінагрополітики до Мінекономіки), Наказом
Мінекономіки від 26.09.2019 р. № 83 було скасовано низку євроінтеграційних
наказів, що вже були прийняті Мінагрополітики (органічне законодавство).
Разом з тим, завдяки тісній співпраці Мінагрополітики/Мінекономіки з проектами
міжнародної технічної допомоги, протягом останніх двох років, робота з
наближення законодавства була значно активізована у питаннях органічного
ринку, ГМО, рослинництва, стандартів торгівлі, географічних позначень.
У питаннях імплементації в даному секторі Україна стикається з проблемою
тривалого процесу розробки підзаконних актів, необхідних для імплементації
прийнятих законів, відсутністю/ недостатнім рівнем оснащення лабораторій
для оцінки якості насіння та сільськогосподарської продукції, нестачею фахівців
на місцях, обмеженим доступом до новітніх знань та технологій (особливо це
стосується малих виробників), низьким рівнем цифровізації в сільській місцевості,
недотриманням норм та відсутністю належного контролю за дотриманням
оновлених вимог.

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Аналіз зобов’язань в даному підсекторі показує, що Угода про асоціацію й
раніше діючі угоди між Україною та ЄС дещо по-різному підходять до питань
наближення законодавства. На відміну від раніше діючих угод, Угода зосереджує
увагу на питаннях взаємного визнання географічних зазначень й питань
співпраці між сторонами в даному напрямку. Угода про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності (TRIPS) діяла ще з 1994 року, Угода про асоціацію з ЄС
в торговельній частині вступила в дію з початку 2016 року. Сторони взяли на себе
зобов’язання щодо взаємного захисту географічних зазначень.
Формулювання ст. 404 Угоди каже про заохочення політики якості
сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо
виробництва та схем якості. Разом з тим, Додаток 38 до Розділу V, Глави 17 Угоди,
містить низку Регламентів Ради та Комісії, до яких мають бути наближені норми
національного законодавства та які загалом стосуються захисту географічних
зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів
харчування, визначення, опису/зображення, представлення, маркування
та захисту географічних зазначень алкогольних напоїв,
гарантованого
традиційного складу та способу виробництва сільськогосподарської продукції
та продуктів харчування, програм підтримки, торгівлі з третіми країнами,
виробничого потенціалу та контролю виноробної галузі.
1) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64742
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Загалом, у питаннях наближення законодавства та імплементації в даному
підсекторі, зобов’язання в значній мірі концентруються на питаннях захисту прав
європейських виробників продуктів із географічним зазначенням походження –
в основному це стосується виноробної галузі та виробництва сирів. До прикладу,
на виконання умов Угоди, до 2026 року Україна має відмовитися від використання
захищеного географічного зазначення «коньяк»; українським виробникам сиру
«фета» з 2023 року також доведеться відмовитися від цієї назви.
Разом з тим, у 2019 році для реєстрації географічного зазначення були визначені
перші українські продукти. У грудні 2019 року Мінекономіки видало Свідоцтво про
реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження
товару – сир «Гуцульська овеча бриндзя».
В цілому, затрати у цьому секторі, пов’язані з гармонізацією та імплементацією
європейських норм, можна вважати виправданими, зважаючи на можливість
виходу на локальні та зовнішні ринки для малих та середніх виробників з більшою
доданою вартістю. З іншого боку, споживач отримає продукцію гарантовано
високої якості.
Проблемою може стати втрата можливості використання національними
виробниками вже відомих та звичних для споживача назв, втрата певного
відсотка споживачів, а також додаткові витрати на виконання цих норм. Проте,
зважаючи на перехідний період, це дає змогу як виробникам так і споживачам
адаптуватися до нових реалій.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 280 / Вдосконалення системи географічних зазначень
щодо харчових та сільськогосподарських продуктів
• Регламент Ради (ЄС) 510/2006 та Регламент Ради (ЄС) 509/2006
(скасовані та замінені на Регламент (ЄС) 1151/2012 від 21 листопада 2012
року)
Суть зобов’язання полягає у забезпеченні дотримання правил захисту
географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування.
Регуляторне наближення є переважно «просунутим». По даному напряму
Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних
зазначень» від 20.09.2019 року № 123-IX, яким гармонізовано національне
законодавство з нормами права ЄС - надано нове визначення термінів
«географічне зазначення», «назва місця походження товару», уточнено
умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для
відмови в наданні такої охорони, визначено умови надання правової охорони
омонімічному географічному зазначенню, уточнено коло осіб, які мають право
на державну реєстрацію географічного зазначення, переглянуто вимоги до
заявки на реєстрацію, удосконалено порядок проведення експертизи заявок
на географічні зазначення, визначено вимоги до технічних умов, яким повинен
відповідати товар, для якого заявляється зазначення, уточнено перелік прав та
обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень.
Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері
інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень
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шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів
України, Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»,
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито». Закон у повному
обсязі вступив у силу 1 січня 2020 року.
Окрім того, Мінекономіки розроблено проект закону України «Про особливості
правової охорони географічних зазначень, захист прав на гарантовані традиційні
особливості та застосування схем якості для сільськогосподарської продукції
та харчових продуктів», яким буде деталізовано аспекти охорони прав та
захисту географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування.
Практична імплементація знаходиться на «ранній» стадії. Наразі в Україні
зареєстровано право на використання зареєстрованого зазначення
походження товару – сир «Гуцульська овеча бриндзя». Визначено для реєстрації
та перебувають у процесі підготовки до реєстрації кавун –«Херсонський
кавун», черешня –«Мелітопольська черешня», мед –«Карпатський мед»,
вино –«Шабський», вино –«Ялпуг», вино –«Закарпаття», вино –«БілгородДністровський».
Окрім тих продуктів, на які поширюється перехідний період, охорона всіх інших
мала здійснюватися з початку 2016 року. Проте, через недостатній рівень
контролю, на ринку досі можна зустріти продукцію, що порушує чинні вимоги,
особливо це стосується ігристих вин (Prosecco, Asti)2.
Для переходу на нові назви продукції в Україні визначено перехідний період. Для
окремих спиртних напоїв – коньяку, шампанського - він встановлений до кінця
2025 року, для сирів - рокфор, пармезан і фета – до кінця 2022-го.

Зобов’язання 281 / Вдосконалення правової охорони географічних
зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів відповідно до вимог права ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 1898/2006 та Регламент Комісії (ЄС) 1216/2007
(скасовані та замінені на Делегований регламент Комісії (ЄС) 664/2014
від 18 грудня 2013 року)
Загалом суть зобов’язань полягає у забезпеченні дотримання, згідно з нормами
ЄС, правил відповідного захищеного позначення походження для кормів
та сировини щодо інформування споживачів про характеристики, умови та
специфіку сільськогосподарського виробництва продукції.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є «раннім». З одного боку,
прийняті та вступили у дію Закони України «Про безпечність та гігієну кормів» від
21.12.2017 р. №2264-VІІІ3, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» від 20.09.2019 р.
№ 123-IX4, якими врегульовано загальні питання виробництва кормів та охорони
географічних зазначень, проте детальний порядок та правила виробництва
кормів та інформування споживачів із дотриманням вимог права ЄС щодо
захищеного позначення походження для кормів та сировини ці законодавчі акти
належним чином не врегульовують.
2) https://dailylviv.com/news/ekonomika/konyak-shampanske-ta-fetu-mistsevoho-vyrobnytstva-zaboronyat-ekspert-u-lvovi-80920
3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19
4) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20
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Наразі Мінекономіки розроблено проект закону України «Про особливості
правової охорони географічних зазначень, захист прав на гарантовані
традиційні особливості та застосування схем якості для сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів», який опрацьовується проектом ЄС «Підтримка
розвитку системи географічних зазначень в Україні». Мінекономіки пропонує
внести зазначений законопроект до плану законопроектної роботи Верховної
Ради України на 2020 рік. Строк внесення та розгляду - IV квартал 2020 року.
Після прийняття цього законопроекту буде розроблено низку підзаконних актів
з метою його належної імплементації.
Практична імплементація не розпочата
нормативно-правового підґрунтя.

через

відсутність

належного

Зобов’язання 282 / Удосконалення законодавства про виноград та
виноградне вино відповідно до вимог права ЄС
• Регламент Ради (ЄС) 479/2008 (скасований та замінений на Регламент
Ради (ЄС) 491/2009 від 25 травня 2009 року)
• Регламент Комісії (ЄС) 555/2008 (замінено на підставі Делегованого
регламенту Комісії (ЄС) 2016/1149 від 15 квітня 2016 року)
Суть зобов’язання полягає у встановленні європейських правил виробництва
вина та інших продуктів з винограду й вимог до них, а також підходів до підтримки
виробників вина.
Чинний нині Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005
№ 2662-IV5 містить окремі положення, що стосуються визначення вин
контрольованого походження (ст. 1, п 21), прототипу вина (ст. 1 п. 41), та вина
контрольованих найменувань за походженням (ст. 8).
Наближення законодавства по цьому зобов’язанню є «раннім». Було розроблено
проект закону України «Про виноград та виноробну продукцію» (реєстраційний
номер 5667 від 19.01.2017 р.). Проте, 03 жовтня 2017 р. його було знято з розгляду.
На даний момент Мінекономіки та експертами підготовлено новий проект закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне
вино», який обговорюється з виноградарсько-виноробною галуззю у зв’язку з
неузгодженістю термінології, зокрема альтернативної назви коньяку України.
Мінекономіки запропонувало внести зазначений проект закону до плану
законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Строк внесення та
розгляду - IV квартал 2020 року.
Наразі жодних реальних кроків щодо розробки та впровадження схем підтримки
виробників вина не зроблено, ПКМУ від 19 лютого 2020 року № 109 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року
№ 77» визначено напрями державної підтримки на 2020 рік, одним із яких є
фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.
Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградарства
та хмелярства визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (із змінами від
18.03.2020 р.), проте дана підтримка стосується лише купівлі садивного матеріалу
та зберігання столових сортів винограду.
5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2662-15
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Згідно з урядовим планом дій, заходи по даному зобов’язанню мають бути
виконані до кінця 2020 року.
Практична імплементація не розпочата
нормативно-правового підґрунтя.

через

відсутність

належного

Зобов’язання 283 / Вдосконалення правової охорони географічних
зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів відповідно до вимог права ЄС щодо
спиртних напоїв
• Регламент (ЄС) 110/2008 від 15 січня 2008 року
Суть зобов’язань полягає у розробці та дотриманні європейських вимог щодо
виробництва, маркування продуктів, дотриманні правил щодо географічного
зазначення спиртних напоїв.
Наближення законодавства: заходи у цьому напрямі передбачені на 2021 рік.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» від 20.09.2019
р. № 123-IX, внесено зміни до преамбули Закону України «Про охорону прав
на зазначення походження товарів», де визначено, що особливості підготовки
до реєстрації, використання та захисту географічних зазначень щодо
сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), харчових
продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв, а також
контролю щодо таких географічних зазначень визначаються іншими законами.
На момент підготовки звіту, експертами проекту ЄС «Підтримка розвитку
системи географічних зазначень в Україні» розроблено проект закону України
«Про географічні зазначення для спиртних напоїв», яким планується привести
у відповідність до норм ЄС національні вимоги щодо виробництва, маркування
продуктів, дотримання правил щодо географічного зазначення спиртних напоїв.
Практична імплементація не розпочата
нормативно-правового підґрунтя.

через

відсутність

належного

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ЗЕРНОВІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Даний підсектор передбачає створення необхідних правил та умов для
безпечного співіснування в процесі вирощування зернових культур генетично
модифікованих сортів та традиційного й органічного способу вирощування
зернових культур, що полягає у виробленні національних стратегій для
гарантування співіснування ГМ- і не-ГМ культур. У липні 2010 року Рекомендація
Комісії від 23.07.2003 року щодо принципів розвитку національних стратегій та
найкращих практик задля забезпечення співіснування генетично модифікованих
зернових та традиційного і органічного виробництва (фермерства) була замінена
Рекомендаціями ЄК 2010/С200/01 про Настанови для розробки національних
заходів співіснування щодо уникнення ненавмисної присутності ГМО у звичайних
та органічних культурах.
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За умови розробки законодавства про генетично модифіковані культури та
організми, розробка даних рекомендацій має позитивно вплинути в першу чергу
на експортні можливості України щодо зернових культур.
Загалом впровадження цих норм дасть можливість встановити чіткий розподіл та
відслідковувати процес вирощування ГМ та не-ГМ зернових, по кожній культурі
окремо. Це дасть можливість, зокрема, трейдерам бути впевненими у якості
зернових культур, які експортуються.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 284 / Впровадження Правил та принципів
вирощування генетично модифікованих зернових культур задля
забезпечення безпечного співіснування генетично модифікованих
зернових сортів та традиційного і органічного виробництва
• Рекомендація Комісії 2003/556/ЄС (скасована та замінена
Рекомендацією Комісії 2010/С200/01 від 13 липня 2010 року)
Зобов’язання у даному підсекторі полягають у розробці та використанні на
практиці рекомендацій щодо Правил та принципів вирощування генетично
модифікованих зернових культур з метою забезпечення безпечного
співіснування генетично модифікованих зернових сортів та традиційного
і органічного виробництва (фермерства). Такі рекомендації мають бути
розроблені окремо по кожній із зернових культур.
Регуляторне наближення по цьому зобов’язанню є таким, що не розпочато.
Протягом 2020 року це питання має бути обговорене в експертному середовищі
із зацікавленими центральними органами виконавчої влади під час розробки
пропозицій щодо удосконалення національного законодавства з питань ГМО.
У Європейському Союзі такі рекомендації розробили та використовують лише 17
країн-членів з 27.
Імплементація не розпочата з причини відсутності нормативно-правового
підґрунтя.

ОРГАНІЧНЕ ФЕРМЕРСТВО
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Органічний сектор України поступово розвивається та зростає з початку 2000х років. Цьому сприяє як поступове збільшення попиту на таку продукцію на
внутрішньому ринку, так і близькість платоспроможних країн ЄС, де така продукція
користується стабільним попитом у споживачів. Проте, внаслідок недостатньої
поінформованості виробників щодо переваг органічного фермерства,
недостатньої інформації щодо переваг органічної продукції для споживача та
досить високої вартості такої продукції, внутрішній ринок органічної продукції
все ще доволі обмежений, як і далеко не повністю реалізовано потенціал для
експорту.
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Наразі в Україні працює понад 600 операторів у сфері органічного виробництва6.
Україна протягом останніх років є лідером з експорту органічної продукції до
країн ЄС.
Відповідно до статті 405 та Додатку ХХХVІІІ Угоди про асоціацію, Україна
зобов’язана поступово наблизити національне законодавство до європейських
вимог щодо органічної продукції, зокрема:
– Запровадити європейські підходи до регулювання ринку
органічної продукції, включаючи правила та принципи
виробництва та обігу органічної продукції та сировини;
– Запровадити європейські правила виробництва органічних
харчових продуктів за допомогою переробки;
– Встановити єдиний перелік термінів та логотипів,
пов’язаних з маркуванням органічної продукції згідно з
правилами ЄС;
– Запровадити європейські механізми контролю у сфері
органічного виробництва;
– Запровадити європейські підходи до регулювання імпорту
органічної продукції з третіх країн.
Функціонування повноцінного ринку органічної продукції в Україні відповідно
до європейських вимог надає можливість українським виробникам отримати
повноцінний доступ до європейського ринку, з врахуванням європейського
зеленого курсу, який було проголошено наприкінці 2019 року, і який спрямований
на екологізацію всіх секторів економіки та обмеження доступу на ринок ЄС
товарів, що не відповідають екологічним стандартам. Впровадження нового
законодавства також надасть можливість збільшити обсяг виробництва
та асортимент органічної продукції, підвищити прибутковість власного
господарювання, а український споживач, в свою чергу, також отримає доступ
до виготовленої та сертифікованої за європейськими правилами органічної
продукції.
Витрати держави та приватного сектору на розробку та впровадження
європейських підходів до виробництва, обігу та маркування органічної продукції,
та відповідну сертифікацію, безумовно, виправдані.

Група зобов’язань 285 / Встановлення згідно з вимогами ЄС правил
та принципів виробництва та обігу органічної продукції та сировини
рослинного походження та тваринного походження/аквакультури
• Регламент Ради (ЄС) 834/2007 від 28 червня 2007 року
• Регламент Комісії (ЄС) 889/2008 від 5 вересня 2008 року
• Регламент Комісії (ЄС) 1235/2008 від 8 грудня 2008 року
Суть даних зобов’язань полягає у створенні передумов для повноцінного
функціонування органічного ринку в Україні у відповідності з європейськими
вимогами до виробництва та обігу органічної продукції.
6) https://agropolit.com/news/11721-v-ukrayini-pratsyuye-ponad-600-operatoriv-organichnogo-virobnitstva
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Регуляторне наближення є «просунутим». Чинний Закон України №2496-VIII «Про
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції», яким встановлено чіткі та прозорі правила, принципи
та вимоги ведення органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції, що відповідають законодавству ЄС і сприятимуть розвитку органічного
ринку. На даний момент є додаткова необхідність деталізувати норми Закону
щодо прав та обов’язків іноземних органів сертифікації. Загалом цей Закон
забезпечує належний рівень регулювання органічного ринку у відповідності до
європейських вимог.
Продовжується робота з підготовки та прийняття необхідних підзаконних актів
з метою повноцінного запуску органічного ринку. Вже прийнято 5 нормативних
актів з 12 передбачених Законом України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10 липня
2018 року 2496-VIII. Ще 5 нормативно-правових актів підготовлені та знаходяться
на погодженні в центральних органах виконавчої влади та державній регуляторній
службі. Ще 2 нормативно-правових акти перебувають на стадії розробки.
Практична імплементація цього зобов’язання є «ранньою». 2 серпня 2019 року
Закон України №2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» набув чинності. Над
підготовкою закону працювали фахівці Мінагрополітики, експерти проектів
міжнародної технічної допомоги (зокрема проект ЄС «Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні», швейцарськоукраїнський проект «Розвиток
органічного ринку в Україні», «Німецькоукраїнський агрополітичний діалог»). На його виконання прийнято низку НПА,
зокрема Постанову КМУ «Про затвердження Порядку (детальних правил)
органічного виробництва та обігу органічної продукції» від 23.10.2019 р. № 970,
Постанову КМУ від 12.02.2020 р. № 87 «Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції
відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації
у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного
реєстру органічного насіння і садивного матеріалу», Наказ Мінагрополітики
«Про затвердження порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з
органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного
виробництва» від 19.03.2019 р. № 143, Наказ Мінагрополітики «Про затвердження
державного логотипа для органічної продукції» від 22.02.2019 р. № 67, Наказ
Мінекономіки «Про затвердження форми заявки на внесення до державного
реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної
продукції» від 30.01.2020 р. № 109.
Наразі 5 нормативно-правових актів у цьому напрямі знаходиться на погодженні/
перепогодженні у зацікавлених центральних органах виконавчої влади
(стосовно іноземних та національних органів сертифікації, інгредієнтів, речовин
та компонентів, які дозволяється використовувати в процесі органічного
виробництва, логотипа органічної продукції).
Окрім того, Мінекономіки у співпраці з експертами органічного ринку та
проектів МТД
завершили розробку та розмістили для вільного доступу
Методичні рекомендації7 щодо застосування законодавства в сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Дані рекомендації
7) https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/organic/Organic_law guide final.pdf
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спрятимуть кращому розумінню учасниками органічного ринку нових норм
органічного законодавства та їх швидшій адаптації до оновлених європейських
вимог.
Водночас, необхідне прийняття ще 5 додаткових нормативно-правових актів, які
нададуть можливість повноцінного старту для органічного ринку.

БІОРОЗМАЇТ ТЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У цьому підсекторі, згідно з Додатком XXXVIII до Глави 17 «Сільське господарство
та розвиток сільських територій», Україна взяла зобов’язання наблизити
національне законодавство до вимог Регламенту Ради (ЄС) 870/2004 від
24.04.2004 р., що засновує програму Співтовариства щодо збереження,
характеристики, збору та використання генетичних ресурсів у сільському
господарстві, та скасовує Регламент (ЄС) 1467/94. Регламент поширюється на
генетичні ресурси рослин, мікроорганізмів та тварин, які використовуються або
можуть бути використані в сільському господарстві. Його положення містять
вимоги щодо заходів, яким надається підтримка на підставі Рамкової програми
Європейського співтовариства стосовно досліджень, технологічного розвитку
та демонстраційної діяльності.
Впровадження цих норм надасть українським селекціонерам можливість більш
тісно співпрацювати з європейськими колегами щодо обміну селекційним
матеріалом та стосовно підвищення якості такого матеріалу.

Зобов’язання 286 / Створення передумов для функціонування
європейських правил регулювання поводження з
генетичними ресурсами рослин, мікроорганізмів та тварин, які
використовуються або можуть бути використані в сільському
господарстві
• Регламент Ради (ЄС) 870/2004 від 24 квітня 2004 року
Суть даного зобов’язання полягає у створенні нормативних передумов участі
України в програмі збереження, опису, збору та використання генетичних
ресурсів у сільському господарстві, роботі системи інформування неурядових
організацій та інших зацікавлених сторін про програму збереження, опису, збору
та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві, створенні
дієвого механізму обміну інформацією та координації між Україною та державамичленами ЄС щодо збереження, опису, збору і використання генетичних ресурсів
у сільському господарстві.
Регуляторне наближення у підсекторі на даний момент не розпочато, хоча дані
зобов’язання мали бути виконані у 2019 році згідно із планом КМУ.
Інформація щодо перспектив виконання заходів у підсекторі з боку Мінекономіки
наразі недоступна. Прогрес виконання зобов’язань, зокрема й у цьому напрямі,
може бути розглянуто у травні 2020 р. на засіданні підкомітету Україна-ЄС щодо
Розділу 5 Угоди про асоціацію.
Практична імплементація не розпочата
нормативно-правового підґрунтя.

через

відсутність

оновленого
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СТАНДАРТИ ТОРГІВЛІ РОСЛИНАМИ, НАСІННЯМ РОСЛИН,
ПРОДУКТАМИ, ОТРИМАНИМИ З РОСЛИН, ФРУКТАМИ ТА
ОВОЧАМИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У даному підсекторі Україна взяла на себе низку зобов’язань, які умовно можна
розділити на кілька напрямів:
1. Питання, пов’язані із приведенням національного законодавства
у відповідність до вимог європейських норм щодо маркування,
пакування, торгівлі та захисту прав споживача щодо цукру, фруктових
соків, екстрактів кави та цикорію, какао і шоколаду, фруктових джемів,
желе та мармеладу, оливкової олії.
2. Питання, пов’язані із наближенням законодавства у сфері насінництва,
матеріалу для розмноження фруктових рослин, винограду та
декоративних рослин, лісного репродуктивного матеріалу, насіння
злакових культур.
3. Питання встановлення європейських правил регулювання на ринку
сільськогосподарської продукції.
4. Вдосконалення законодавства про корми відповідно до вимог ЄС.
Загалом у підсекторі передбачено роботу з наближення законодавства до 33
європейських Регламентів та Директив, що тягне за собою величезну кількість
заходів, робота над якими дуже складна та обтяжлива, зважаючи на обмежені
можливості та ресурси Мінекономіки й об’єми майбутньої діяльності.
Наближення законодавства та імплементація європейських вимог у даному
підсекторі є цілком виправданими, зважаючи на можливості виходу національних
виробників на європейські ринки товарів з високою доданою вартістю з продуктів
рослинництва, а також насіння. Наразі, у напрямі насінництва Україні необхідно
знайти ресурси для створення, належного обладнання та навчання персоналу
акредитованих діагностичних лабораторій для оцінки якості насіння овочевих
культур.

Вимоги щодо маркування, пакування, торгівлі та
захисту прав споживача щодо цукру, фруктових
соків, екстрактів кави та цикорію, какао і шоколаду,
фруктових джемів, желе та мармеладу, оливкової
олії
Група зобов’язань 287 / Встановлення європейських вимог щодо
пакування, умов зберігання, маркування, якісних характеристик,
термінології та затвердження порядку способів обробки наступних
видів продуктів:
- певних видів цукру, призначених для споживання людиною;
- екстрактів кави і цикорію;
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- фруктової сировини для виробництва соків та продуктів,
призначених для споживання людьми;
- фруктової сировини для виробництва фруктових джемів,
желе та мармеладів та каштанових пюре з додаванням цукру,
призначених для споживання людьми.
• Директива Ради (ЄС) 2001/111 від 20 грудня 2001 року
• Директива 1999/4/ЄС від 22 лютого 1999 року
• Директива Ради 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року
• Директива Ради 2001/113/ЄС від 20 грудня 2001 року
Суть даних зобов’язань полягає у встановленні чітких вимог до виробництва
перерахованих продуктів, призначених для споживання людиною, їх
характеристик та хімічних властивостей, що гарантує забезпечення належного
рівня інформування споживачів.
Законодавство ЄС містить чіткі визначення й вимоги щодо цукру, соків та
нектарів, желе й мармеладів, кави, какао та інших подібних продуктів задля
застосування єдиної термінології та усунення недобросовісної конкуренції,
яка може ввести в оману споживача, та встановлює загальні вимоги до їх
виготовлення й маркування.
Регуляторне наближення є «досконалим» стосовно певних видів цукру, а також
щодо какао та шоколаду.
Натомість, наближення законодавства щодо екстрактів кави і цикорію, соків, желе
й мармеладів знаходиться на «ранній» стадії. Прийнято Наказ Мінагрополітики
від 02.11.2017 р. № 592 «Про затвердження Вимог до видів цукрів, призначених
для споживання людиною»8, яким встановлено вимоги до виробництва видів
цукру, призначених для споживання людиною, їхніх характеристик та хімічних
властивостей, зокрема, до екстрабілого, білого, напівбілого цукрів, цукрових
розчинів, розчинів інвертного цукру, сиропів інвертного цукру, глюкознофруктозних сиропів, сушених сиропів глюкози, декстрози або моногідрату
декстрози, ангідридної декстрози, фруктози.
Прийнято Наказ від 13.04.2016 р. № 157 «Про затвердження Вимог до продуктів
з какао та шоколаду»9, який вступив у дію з 01 січня 2018 р. та відповідає
європейським нормам.
Наближення законодавства щодо екстрактів кави і цикорію, соків, желе й
мармеладів, а також оливкової олії також є «раннім». Мінекономіки спільно з
експертами проектів міжнародної технічної допомоги розроблено та обговорено
в експертному середовищі відповідні проекти наказів, проте вони перебувають
на різних стадіях погодження/ перепогодження в центральних органах
виконавчої влади та Державної регуляторної служби України.
Практична імплементація оновлених норм розпочата лише щодо вимог до
продуктів з какао та шоколаду. Оновлені вимоги згідно з Наказом щодо цукру

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1434-17
9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-16
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набувають чинності лише з 01 вересня 2022 року. Щодо решти продуктів
нормативно-правові акти не прийнято, імплементацію не розпочато.

Вимоги у сфері насінництва, матеріалу для
розмноження фруктових рослин, винограду та
декоративних рослин, лісового репродуктивного
матеріалу, насіння злакових культур
Зобов’язання 288 / Вдосконалення торгівлі насінням злакових
культур відповідно до вимог права ЄС
• Директива Ради 66/402/ЄЕС від 14 червня 1966 року

Зобов’язання 289 / Встановлення правил виробництва та торгівлі
матеріалом для вегетативного розмноження винограду відповідно
до вимог права ЄС
• Директива Ради 68/193/ЄЕС від 09 квітня 1968 року

Зобов’язання 290 / Приведення законодавства України щодо
розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих
культур, крім насіння, у відповідність до вимог права ЄС
• Директива Ради 92/33/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради
2008/72/ЄС від 15 липня 2008 року)

Зобов’язання 291 / Приведення законодавства України щодо збуту
матеріалів для розмноження фруктових культур та фруктових
рослин, призначених для виробництва фруктів у відповідність до
вимог права ЄС
• Директива Ради 92/34/ЄЕС (скасована та замінена Директивою Ради
2008/90/ЄС від 29 вересня 2008 року)

Зобов’язання 292 / Удосконалення законодавства України щодо
садивного матеріалу декоративних рослин відповідно до вимог
права ЄС
• Директива Ради 98/56/ЄС від 20 червня 1998 року

Зобов’язання 293 / Забезпечення приведення у відповідність з
нормами ЄС правил реєстрації насіння і сільськогосподарських
культур, проведення необхідних експертиз, класифікації,
реєстрації сортів та скасування такої реєстрації
• Директива Ради 2002/53/ЄС від 13 червня 2002 року

Зобов’язання 294 / Встановлення європейських вимог до
виробництва насіння овочів з метою торгівлі
• Директива Ради 2002/54/ЄС від 13 червня 2002 року
• Директива Ради 2002/55/ЄС від 13 червня 2002 року
• Директива Ради 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року
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Зобов’язання 295 / Встановлення європейських вимог до
виробництва та торгівлі насінням олійних та волокнистих культур,
призначених для сільськогосподарського виробництва
• Директива Ради 2002/57/ЄС від 13 червня 2002 року

Зобов’язання 296 / Приведення у відповідність з нормами
права ЄС правил виробництва, маркування та торгівлі лісовим
репродуктивним матеріалом
• Директива Ради 1999/105/ЄС від 22 грудня 1999 року
Наближення законодавства у цьому напрямі перебуває на різних стадіях – від
«досконалої» до «ранньої». Прийнятий та вступив у дію Наказ Мінагрополітики
від 04.10.2018 р. № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва
щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»10, який
врегульовує низку зобов’язань щодо гармонізації та імплементації європейських
норм у сфері насінництва.
Стосовно вимог до виробництва насіння овочів з метою торгівлі – прийнято
низку нормативно-правових актів з метою гармонізації законодавства, зокрема
Постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.17 р. № 97 «Про затвердження
Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння
та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний
матеріал», Наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 р. № 348 «Про затвердження
Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки», Постанову
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1031 «Про затвердження Порядку
видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із
сертифікації (агронома-інспектора)», розроблено проект наказу Мінекономіки
«Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва цукрового,
кормового буряка», яким передбачено затвердження методичних вимог у сфері
насінництва щодо збереження сортових і посівних якостей насіння цукрового,
кормового буряків та методичних вимог щодо проведення польового оцінювання
насіннєвих посівів цукрових, кормових буряків. Прийнято Наказ Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019 р. № 384 «Методичні
вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей
насіннєвої картоплі» та підготовлено проект наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України «Методика визначення
сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі», передано на погодження
структурним підрозділам Мінекономіки. Проект цього наказу на даний момент
перебуває на стадії реєстрації.
Щодо правил виробництва та торгівлі матеріалом для вегетативного
розмноження винограду, робота у цьому напрямі запланована на 2020 рік. На
даний момент розроблено проект закону «Про внесення змін до Закону України
«Про насіння і садивний матеріал», в якому певною мірою мають бути врегульовані
питання гармонізації підходів щодо матеріалів для вегетативного розмноження
винограду. Зазначений проект закону внесено до плану законопроектної роботи
Верховної Ради України на 2020 рік. Строк внесення та розгляду - IV квартал 2020
року.

10) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-18
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Стосовно гармонізації підходів щодо розповсюдження матеріалу для
розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння, робота з наближення
перебуває у ранній фазі; силами проектів міжнародної технічної допомоги
на запит Мінекономіки залучено експерта, який зробив порівняльний аналіз
законодавства та розробив першу версію Наказу з урахуванням європейський
вимог. Наказ перебуває на стадії експертного обговорення.
Роботу з наближення законодавства щодо фруктових культур та рослин,
декоративних рослин - не розпочато, термін виконання завдань – кінець 2020
року.
Стосовно забезпечення приведення у відповідність з нормами ЄС правил
реєстрації насіння і сільськогосподарських культур, проведення необхідних
експертиз, класифікації, реєстрації сортів та скасування такої реєстрації
Мінекономіки підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження порядку ведення державного реєстру сортів рослин». Даний
проект має бути обговорено в експертному середовищі, та, згідно з планом
заходів, затверджено до кінця 2020 року.
Щодо вимог до виробництва та торгівлі насінням олійних та волокнистих
культур, призначених для сільськогосподарського виробництва – з одного
боку, прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 97
«Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на
насіння та/або садивний матеріал», Наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 р. № 348
«Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми
етикетки», Наказ Мінагрополітики від 21.11.2018 р. № 558 «Про затвердження
Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку». З
іншого боку, не врегульованими залишаються питання усунення будь-яких
перешкод у загальному постачанні базового або сертифікованого насіння, а
також в частині організації проведення тимчасових дослідів й умов реалізації
хімічно обробленого насіння; реалізації насіння у зв’язку зі збереженням in situ та
сталим використанням генетичних ресурсів рослин, а також насіння, придатного
для органічного виробництва (щодо можливості тимчасового незастосування
даних вимог).
Щодо Правил виробництва, маркування та торгівлі лісовим репродуктивним
матеріалом – наближення законодавства заплановано, починаючи з 2021 року.
Практичне впровадження щодо насіння буряка та насіннєвої картоплі можна
вважати «просунутим», зважаючи на наявність спеціальних норм та детальних
регулювань, встановлених у чинних нормативно-правових актах, проте, як
зазначають фахівці, для повномасштабної реалізації нормативного регулювання
ЄС щодо насіння в Україні необхідно провести ряд системних реформ - уніфікацію
схеми сертифікації насіння з європейською процедурою контролю якості на рівні
відповідних лабораторій та підготовлених фахівців.
Практична імплементація переважної більшості зобов’язань не розпочата.
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Вимоги у сфері правил регулювання на ринку
сільськогосподарської продукції
Зобов’язання 297 / Впровадження системи стандартів продажу
сільськогосподарської продукції
• Регламент Ради (ЄС) 1234/2007 (скасований та замінений Регламентом
(ЄС) N 1308/2013 від 17 грудня 2013 року)

Зобов’язання 298 / Забезпечення контролю за дотриманням
стандартів продажу сільськогосподарської продукції
• Регламент Комісії (ЄС) 1345/2005 та Регламент Комісії (ЄС) 507/2008
(замінені та скасовані Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2016/1237
від 18 травня 2016 року)

Зобов’язання 299 / Вдосконалення законодавства про виробництво
хмелю відповідно до вимог права ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 1850/2006 від 14 грудня 2006 року

Зобов’язання 300 / Вдосконалення національного законодавства
про виробничу кооперацію
• Регламент Комісії (ЄС) 223/2008 (скасований та замінений Делегованим
регламентом Комісії (ЄС) 2016/232)

Зобов’язання 301 / Приведення національного законодавства
щодо регулювання ринку фруктів та овочів, оброблених фруктів та
овочівництва у відповідність до європейських вимог
• Регламент Комісії (ЄС) 1580/2007 (скасований та замінений Виконавчим
регламентом Комісії (ЄС) 543/2011)
Наближення законодавства у цьому напрямі роботи перебуває на різних стадіях.
Регуляторне наближення стосовно контролю за вмістом забруднюючих речовин
у продуктах харчування можна оцінити як «досконале»: прийнято Наказ
Мінагрополітики від 25.06.2018 р. № 288 «Про затвердження Методів відбору
зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих
речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю», на виконання
вимог ст. 21 Закону України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Наближення
законодавства
щодо
систем
стандартів
продажу
сільськогосподарської продукції, стосовно вина та винних продуктів є «раннім».
Розроблено проекти законів «Про внесення змін до Закону України «Про виноград
та виноградне вино» та «Про географічні зазначення вин та ароматизованих
винних продуктів». Обидва зазначені проекти законів буде внесено до плану
законопроектної роботи на 2020 рік. Строк внесення та розгляду - IV квартал
2020 року.
Регуляторне наближення стосовно хмелю перебуває на «ранній» стадії.
Розроблено проект закону «Про хміль та хмелепродукти», який перебуває у стадії
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обговорення. Планується залучення експертів проектів міжнародної технічної
допомоги до виконання заходів з наближення законодавства щодо хмелю.
Удосконалення законодавства про виробничу кооперацію поки не розпочато.
Наявний проект закону «Про сільськогосподарську кооперацію» (регулює
виробничу та обслуговуючу кооперацію) від 29.08.2019 р. № 0856, що очікує
розгляду у ВР у другому читанні, даних питань не покриває.
Наближення законодавства стосовно приведення національного законодавства
щодо регулювання ринку фруктів та овочів, оброблених фруктів та овочівництва
у відповідність до європейських вимог заплановано на 2020-2021 роки. Робота з
наближення або не розпочата, або перебуває на ранній стадії.
Практична імплементація оновленого законодавства, окрім питань контролю
за вмістом забруднюючих речовин у продуктах харчування, поки не розпочата,
враховуючи незначний обсяг виконаної роботи з наближення законодавства у
цьому напрямі.

Вимоги щодо кормів відповідно до правил ЄС
Зобов’язання 302 / Вдосконалення законодавства про корми
відповідно до вимог ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 382/2005 від 07 березня 2005 року
Наближення законодавства про корми відповідно до вимог ЄС стосовно Глави 17
«Сільське господарство та розвиток сільських територій», запланована на 2021
та наступні роки. Прийнятий у 2017 р. Закон України «Про безпечність та гігієну
кормів», спрямований в першу чергу на виконання вимог Глави 4 «Санітарні
та фітосанітарні заходи». Заплановані заходи стосуються контролю обігу та
використання кормів в процесі виробництва/переробки продукції. На виконання
даних заходів мають бути прийняті як законодавчі, так і низка підзаконних актів.
Імплементацію не розпочато.

СТАНДАРТИ ТОРГІВЛІ ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ ТА
ПРОДУКТАМИ ТВАРИННИЦТВА
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання у даному підсекторі охоплюють ряд важливих питань щодо
гармонізації національного законодавства із вимогами ЄС стосовно
запровадження європейських підходів до торгівлі живими тваринами та
продуктами тваринництва, що включає у себе кілька агрегованих завдань:
1. Приведення національного законодавства про мед у відповідність до
вимог права ЄС.
2. Встановлення детальних правил реалізації м’яса великої рогатої
худоби, вік якої не перевищує 12 місяців, проведення перевірок і
контролю м’яса з третіх країн та взаємодії з органами ЄС у питаннях
контролю.
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3. Розробка та впровадження детальних стандартів торгівлі яйцями
відповідно до європейських вимог, запровадження детальних
стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та
курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах,
розробка та впровадження детальних стандартів торгівлі м’ясом
свійської птиці відповідно до вимог права ЄС.
4. Запровадження європейської системи ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби, торгівлі тваринами, маркування м’яса,
запровадження класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і
баранячих туш та повідомлення про ціни на них.
5. Впровадження системи стандартів продажу сільськогосподарської
продукції.
6. Приведення вимог щодо відсоткового вмісту жирів у певних видах
молочної продукції, а також умов використання позначення «масло»,
у відповідність до норм права ЄС.
Наближення законодавства та імплементація європейських вимог у
даному підсекторі дозволить українським виробникам суттєво підвищити
якість та безпечність продукції, розширити ринки збуту, підвищити рівень
поінформованості споживачів про якість та характеристики продукції. Як і у
випадку стандартів торгівлі рослинами, вбачається, що з метою імплементації
оновлених норм, виникає необхідність створення, обладнання відповідних
лабораторій, навчання персоналу для них. Проте, зважаючи на величезний
потенціал галузі, всі ці витрати, безперечно, будуть виправдані.

Зобов’язання 303 / Приведення національного законодавства про
мед у відповідність до вимог права ЄС
• Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року
Україна є одним із найбільших світових гравців на ринку меду, одним з найбільших
постачальників меду в світі і займає друге місце з експорту меду до ЄС після
Китаю. Проте, відсутність обов’язкового відповідного державного регулювання,
за умов необхідності збереження належного рівня безпечності та якості меду,
відсутність уніфікованих вимог до вказаної продукції, створює додаткові
перешкоди для просування меду на інші зовнішні ринки та створює ризики для
закриття вже існуючих.
Обов’язкові вимоги до меду на території країн ЄС встановлені Директивою Ради
2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року про мед.
Суть зобов’язання полягає в адаптації національного законодавства до права ЄС
у сфері маркування, виробництва і продажу меду та належній поінформованості
споживачів шляхом встановлення обов’язкових вимог до показників якості та
маркування меду, запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача
в оману.
Регуляторне наближення є «просунутим». Прийнято Наказ Мінагрополітики від
19.06.2019 р. № 330 «Про затвердження Вимог до меду». Проте, у лютому 2020
року європейська сторона підняла питання щодо проблеми запровадження
Україною у Наказі 330 додаткових до встановлених Директивою Ради 2001/110/
ЄС вимог до амінокислот (проліни), щоб уникнути фальсифікації меду (підробки):
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у всіх видах меду має бути не менше 180 мг на 1 кг.; у меді акації - не менше 100
мг на 1 кг. Це питання вже піднімалося відповідним комітетом СОТ, і українська
сторона надала пояснення, що це невід’ємна частина національного стандарту.
Проблема обговорюється, Мінекономіки готове внести відповідні зміни до вимог
після обговорення з європейськими експертами, науковцями та асоціаціями
бджолярів. Розробляється проект наказу Мінекономіки «Про затвердження
Гігієнічних вимог до потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів
бджільництва».
Імплементація по цьому зобов’язанню не розпочата. Наказ набуває чинності з 01
січня 2023 року.

Зобов’язання 304 / Встановлення детальних правил реалізації
м’яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців,
проведення перевірок і контролю м’яса з третіх країн та взаємодії з
органами ЄС у питаннях контролю
• Регламент Комісії (ЄС) 566/2008 від 18 червня 2008 року
У ЄС встановлено детальні правила імплементації шкал співтовариства для
класифікації яловичих, свинячих та овечих туш, забитих у 12 місяців і більше, а
також правила звітування про ціни на них, правила категоризації великої рогатої
худоби, вік якої не перевищує 12 місяців, та додаткові вимоги до етикетування
такого м’яса, що включають також контроль за класифікацією великої рогатої
худоби на бійнях.
Наразі чинна Інструкція з товарознавчої оцінки та маркування м’яса, затверджена
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.04.2012
р., не містить вимог щодо спеціального клеймування великої рогатої худоби, вік
якої не перевищує 12 місяців.
Регуляторне наближення знаходиться на «ранній» стадії. Роботу з наближення
законодавства розпочато за підтримки експертів проектів міжнародної технічної
допомоги. Наразі зроблено порівняльний аналіз європейського та українського
законодавства, підготовлено пропозиції щодо наближення, які будуть обговорені
на відповідній робочій групі Мінекономіки після закінчення карантинних заходів.
За попередніми оцінками, проекти відповідних нормативно-правових актів
будуть підготовлені у першій половині 2020 року.
Успішне здійснення виконуваної роботи дозволить запровадити в Україні
застосовувану в Європейському Союзі класифікацію м’яса великої рогатої
худоби, додавши до нині існуючої категорії зазначеної м’ясної сировини категорію
«молода яловичина» (вік тварин від 8 до 12 місяців), що надасть нові маркетингові
можливості виробникам м’яса на внутрішньому ринку. Також запровадження
чинної в ЄС номенклатури м’яса великої рогатої худоби, його клеймування та
офіційного контролю сприятиме полегшенню потенційних можливостей щодо
торговельних зв’язків між українськими сільгоспвиробниками та операторами
ринку ЄС. Наразі триває робота з розроблення першої редакції відповідного
наказу Мінекономіки.
Практичну імплементацію цього зобов’язання не розпочато, оскільки оновлене
законодавство перебуває у процесі розробки.
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Зобов’язання 305 / Розробка та впровадження детальних стандартів
торгівлі яйцями відповідно до європейських вимог, запровадження
детальних стандартів торгівлі яйцями, призначеними для
розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці,
вирощеними на птахофермах, розробка та впровадження детальних
стандартів торгівлі м’ясом свійської птиці відповідно до вимог
права ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 598/2008 від 24 червня 2008 року
• Регламент Комісії (ЄС) 617/2008 від 27 червня 2008 року
Регуляторне наближення знаходиться на «ранній» стадії. З метою наближення
національного законодавства до норм ЄС - Регламенту Комісії (ЄС) 598/2008
від 24 червня 2008 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) 589/2008, що
встановлює детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1234/2007
щодо стандартів збуту яєць та Регламенту Комісії (ЄС) 617/2008 від 27 червня
2008 р. Про встановлення детальних правил імплементації Регламенту (ЄС)
1234/2007 щодо стандартів маркетингу яєць для висиджування та пташенят
птиці на фермах, експертами проектів міжнародної технічної допомоги на запит
Мінекономіки було підготовлено проект наказу Мінекономіки з робочою назвою
«Про ринкові вимоги до інкубаційних яєць та яєчних продуктів птахівництва
на фермах», який був поданий в міністерство наприкінці січня 2020 року та
станом на 14 травня 2020 року перебуває на доопрацюванні. У квітні 2020 року
Мінекономіки було прийнято рішення об’єднати всі інші галузеві проекти актів
щодо регулювання обігу усіх харчових продуктів у єдиний акт. Цей єдиний акт
- проект наказу Мінекономіки «Про особливі гігієнічні вимоги до виробництва
та обігу продуктів харчування тваринного походження» наразі розроблено, і
положення щодо торгівлі курчатами включено до нього. Розпочалась робота
над обговоренням/прийняттям наказів згідно з встановленими процедурами.
Зазначаємо, що більшість заходів з наближення законодавства у цьому напрямі
передбачено на 2021 рік.
Імплементація не розпочата, оскільки оновлене законодавство перебуває у
процесі розробки.

Зобов’язання 306 / Запровадження європейської системи
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, торгівлі
тваринами, маркування м’яса, запровадження класифікації туш
великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення
про ціни на них
• Регламент Комісії (ЄС) 1249/2008 від 10 грудня 2008 року
Наближення законодавства знаходиться на «ранній» стадії. У ЄС запроваджено
обов’язкову реєстрацію великої рогатої худоби, систему ідентифікації
і реєстрації, яка складається з наступних елементів: вушних бирок для
індивідуальної ідентифікації тварин, комп’ютеризованих баз даних, паспортів
тварин, індивідуальних реєстрів, які ведуться в кожному господарстві. Також
встановлено вимоги щодо обов’язкового етикетування яловичини, та вимоги
до змісту етикеток для того, щоб можна було простежити, в якому господарстві
виросла тварина.
Україна не має права експорту до ЄС живої худоби та продуктів із яловичини
й свинини. Дозвіл продавати продукцію тваринництва на ринках ЄС буде
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надано після отримання позитивного звіту інспекторів ЄК та внесення України
до переліку країн, яким такий імпорт до ЄС дозволено. Для цього, перш за все,
потрібно запровадити в практику вимоги ЄС щодо ідентифікації. Частково вони
враховані у Законі України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» № 1445VI від 04.06.2009 р.11 з наступними змінами та доповненнями та Положенні «Про
єдиний державний реєстр тварин», затвердженому Наказом Мінагрополітики
від 25.09.2012 р. № 57812.
Заходи з наближення законодавства до норм права ЄС у цьому напрямі
передбачено на 2021 рік.
Імплементацію не розпочато, оскільки оновлене законодавство перебуває у
процесі розробки.

Зобов’язання 307 / Впровадження системи стандартів продажу
сільськогосподарської продукції
• Регламент Ради (ЄС) 2991/94 (скасований та замінений Регламентом
Ради (ЄС) 1234/2007, скасований та замінений Регламентом (ЄС)
1308/2013 від 17 грудня 2013 року)
Регуляторне наближення щодо стандартів продажу хмелю та винних
виноградних видів є «раннім». Розпочато розробку або розроблено проекти
законів та нормативно-правових актів за участі експертів. Зокрема, класифікація
виноробної продукції передбачена у проектах законів України «Про внесення
змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» та «Про географічні
зазначення вин та ароматизованих винних продуктів». Щодо хмелю з метою
наближення законодавства в тому числі і стосовно стандартів продажу хмелю,
робочою групою за участі експертів та профільних асоціацій Мінекономіки
розроблено проект закону України «Про хміль та хмелепродукти», а також
планується залучення експерта проекту міжнародної технічної допомоги для
роботи у цьому напрямі.
У інших напрямах роботи над цим зобов’язанням заходи з наближення
законодавства заплановані на 2020-2021 роки.
Імплементація не розпочата, оскільки оновлене законодавство перебуває у
процесі розробки.

Зобов’язання 308 Приведення вимог щодо відсоткового
вмісту жирів у певних видах молочної продукції, а також умов
використання позначення «масло» у відповідність із нормами
права ЄС
• Регламент Комісії (ЄС) 445/2007 від 23 квітня 2007 року
Регуляторне наближення щодо цього зобов’язання не розпочато та заплановано
на 2021 рік.
Практичне впровадження також є таким, що не розпочато.

11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17
12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1713-12
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання підсектору «Безпечність продукції» стосуються системного
удосконалення механізмів гарантування безпечності нехарчової продукції.
Зокрема регуляторного наближення українського законодавства до acquis ЄС
та направлені на реалізацію практичних аспектів імплементації acquis в тому, що
стосується:
1. регулювання загальних питань безпечності нехарчової продукції та
2. окремих норм законодавства щодо ринкового нагляду, обміну
інформацією з ЄС, запобігання виникненню загрози здоров’ю чи
безпеці споживачів через окремі товари, а також забезпечення
безпечності для дітей окремих категорій споживчих товарів, зокрема,
запальничок та магнітних іграшок.
Реалізація зобов’язань цього підсектору дозволить мати високий рівень
упевненості у безпечності споживчих товарів, розміщених на ринку, своєчасно
дізнаватися про потенційно небезпечні споживчі товари та вчасно видаляти
їх з ринку, убезпечувати дітей від ряду товарів, що можуть створювати певну
загрозу здоров’ю.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 309 / Удосконалення механізмів забезпечення
безпечності нехарчової продукції
• Директива 2001/95/ЄС від 03 грудня 2001 року
Зобов’язання передбачає системне удосконалення механізмів забезпечення
безпечності нехарчової продукції шляхом приведення у відповідність до права
ЄС загальних вимог щодо безпечності продукції, прийняття настанов з оцінки
безпечності продукції, створення і забезпечення функціонування інформаційних
систем державного ринкового нагляду, а також отримання Україною доступу до
системи RAPEX.
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Регуляторне наближення є в цілому «досконалим». Наближення забезпечується
двома законодавчими актами - Законом України «Про загальну безпечність
нехарчової продукції» № 2736-VI від 02.12.2010 р. та Законом України «Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» № 2735-VI від
02.12.2010 р. Вони в достатній мірі забезпечують транспозицію вимог Директиви
2001/95/ЄС. Донедавна окремим питанням залишалося питання санкцій за
порушення вимог законодавства щодо загальної безпечності продукції (ст. 7
Директиви 2001/95/ЄС), проте у 2019 році Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку
органів ринкового нагляду» були посилені санкції за порушення Закону України
«Про загальну безпечність нехарчової продукції».
Практична імплементація є різнорідною за окремими завданнями в рамках
зобов’язання. Так, спираючись на позитивні висновки фахівців Європейської
Комісії, зроблені ними за результатами експертної оцінки законодавства України
у сфері державного ринкового нагляду (у 2016 р.), а також враховуючи, що
настанови з оцінки якості нехарчової продукції є рекомендаційною частиною
Директиви 2001/95/ЄС у випадку, коли відсутні інші подібні елементи механізму
державного регулювання, Мінекономіки слушно визначило, що розроблення
проекту нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України щодо настанов
з оцінки безпеки продукції є недоцільним. Тому дане завдання можна вважати
виконаним, хоча й іншими засобами. Національну інформаційну систему
ринкового нагляду розроблено, створено та впроваджено комплексні системи
захисту інформації, проведено їхню державну експертизу (атестати відповідності
від 29.12.2014 р. № 11801 та № 11802). Національна система державного нагляду
включає в себе також відомчі системи окремих органів державного нагляду,
тому до єдиної інформаційної системи підключено адміністраторів і користувачів
Держпродспоживслужби, Держлікслужби, Держпраці, ДСНС та їхні територіальні
органи. Виконуються заходи із забезпечення технічної сумісності інформаційних
систем державного ринкового нагляду та інформаційної системи органів
доходів і зборів. В цілому ж введення в експлуатацію інформаційної системи
перебуває в процесі виконання, тому стан імплементації завдання оцінюється
як «просунутий».
В той же час Україні досі не надано доступ до системи RAPEX, і умови та процедури
доступу України до RAPEX остаточно не узгоджені, тому фактична імплементація
не забезпечена. Наразі проводяться технічні консультації щодо умов та
процедур доступу. Враховуючи, що термін виконання даного зобов’язання - 01
жовтня 2020 р., вважаємо, що стан імплементації цієї частини зобов’язання є
критично невідповідним.

Зобов’язання 310 / Запобігання виникнення загрози здоров’ю чи
безпеці споживачів через товари, які схожі на харчові продукти,
але ними не є
• Директива Ради 87/357/ЄЕС від 25 червня 1987 року
Зобов’язання
передбачає
встановлення
заборони
на
виробництво,
продаж, експорт та імпорт продукції, яка через невідповідність зовнішнім
характеристикам і схожість на харчову продукцію може становити загрозу для
здоров’я та безпеки споживачів.
Регуляторне наближення є «досконалим»: воно виконано в повному обсязі
шляхом прийняття постанови КМУ від 10 березня 2017 року № 136 «Про внесення
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змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного
обслуговування на ринку споживчих товарів»1.
Практичне впровадження цього зобов’язання також можна вважати
«досконалим», оскільки механізми ринкового нагляду передбачають такі
заходи ринкового нагляду як перевірки характеристик продукції, у тому числі
відбір зразків продукції та їхня експертиза (випробування), обмежувальнокоригувальні заходи, що включають обмеження надання продукції на ринку,
вилучення продукції з обігу, відкликання продукції тощо.

Зобов’язання 311 / Убезпечення дітей від можливої шкоди при
ковтанні магнітних елементів дитячих іграшок
• Рішення Комісії 2008/329/ЄС від 21 квітня 2008 року
Це зобов’язання спрямоване на вирішення проблеми травмування дітей у
випадку ковтання магнітних елементів іграшок і на запровадження обов’язкових
попереджувальних позначок на маркуванні, як зазначається в преамбулі Рішення
(п. 15). Рішення Комісії 2008/329/ЄС було тимчасовим заходом, що застосовувався
до прийняття Європейським комітетом із стандартизації (CEN) переглянутої
версії європейського стандарту EN 71-1 «Безпечність іграшок – Частина 1.
Механічні та фізичні властивості» з тим, щоби доповнити його положеннями,
що стосуються особливих ризиків магнітів малого розміру в іграшках. Оновлену
версію стандарту EN 71-1 було прийнято в квітні 2009 року. З його прийняттям
Рішення 2008/329 втратило чинність, оскільки питання особливих попереджень
у повній мірі охоплені стандартом. Наразі у ЄС чинною є повторно оновлена
версія стандарту EN 71-1:2014 від 2014 року.
Регуляторне наближення щодо даного зобов’язання є «досконалим», як
в тому, що стосується обсягу запроваджених вимог, так і щодо методу їх
запровадження. Прийнято нову редакцію Технічного регламенту безпечності
іграшок (затверджено постановою КМУ від 28 лютого 2018 р. № 1512), а з 01 жовтня
2018 р. також набув чинності державний стандарт ДСТУ EN 71-1:2016 (EN 71-1:2014,
IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості».
Практична імплементація забезпечена засобами технічного регулювання
на «досконалому» рівні. Прийняті технічні вимоги до іграшок включають
вимоги до належного маркування; іграшки, що не пройшли належні процедури
оцінки відповідності технічним вимогам не можуть розміщуватись на ринку.
Відповідальність за виконання вимог покладено на виробника, а держава
перевіряє стан відповідності встановленим вимогам шляхом перевірки технічної
відповідності та із застосуванням засобів державного ринкового нагляду.

Зобов’язання 312 / Встановлення вимог щодо запобігання
використання дітьми запальничок, в тому числі, а) до безпечності
запальничок із захистом від дітей; б) до виробників запальничок
щодо умов розміщення запальничок на ринку
• Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 року
Дане зобов’язання передбачає врегулювання проблеми використання дітьми

1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2017-п#Text
2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2018-п#Text
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запальничок, а також встановлення правил розміщення на ринку запальничок,
в тому числі із захистом від дітей, одно- та багаторазового використання.
Відповідне Рішення Комісії 2006/502/ЄС ґрунтувалось на висновках фахівців
різних країн ЄС, що однією з найбільш поширених причин пожеж є гра дітей із
запальничками, в тому числі такими, що не мають запобіжників або нагадують за
зовнішнім виглядом іграшки. Тому Рішення Комісії 2006/502/ЄС передбачає, що
заборона на продаж подібних товарів має забезпечуватись шляхом:
1. встановлення ряду вимог до характеристик і властивостей
запальничок в цілому (наявність запобіжника від дітей, відсутність
зовнішніх ознак, за якими виріб може нагадувати іграшки, можливості
заміни палива чи деталей у багаторазових запальничках тощо), та
2. запровадження вимог до виробників та дистриб’юторів запальничок,
умов та контролю виробництва запальничок, зокрема:
До виробників:
– надання на запит уповноваженого органу звіту про
випробування на безпечність для дітей, та зразків
запальничок;
– підтвердження, що всі запальнички з кожної розміщеної
на ринку партії є тієї ж моделі, щодо якої було проведено
випробування на безпечність;
– постійне проведення моніторингу відповідності
запальничок, що виробляються, технічним рішенням, що
забезпечують безпечність для дітей.
До дистриб’юторів – ведення та надання на запит уповноваженого органу
документації, що дозволяє ідентифікувати суб’єкта господарювання –
постачальника запальничок, що поставив розміщувані дистриб’ютором
запальнички, з метою забезпечити простежування виробника запальничок
через весь ланцюжок постачання. Запальнички, щодо яких виробники та
дистриб’ютори не надали вищевказану документацію, мають бути вилучені з
ринку.
Наближення законодавства можна вважати в цілому «просунутим», але не
«досконалим», оскільки регуляторне забезпечення транспозиції вимог Рішення
Комісії № 2006/502/ЄС виконано лише частково. Урядовий План Заходів з
виконання Угоди про асоціацію визначає лише заходи щодо встановлення
загальних вимог до запальничок із захистом від дітей, і не бере до уваги решту
положень Рішення Комісії 2006/502/ЄС щодо їх виробництва та умов розміщення
на ринку. Так, прийнято два документи: Наказ Мінекономрозвитку «Про внесення
Змін до правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 23.01.2018 р.
№ 803 та ДСТУ EN 13869:2018 «Запальнички. Вимоги щодо безпеки дітей стосовно
запальничок. Вимоги щодо безпеки та методи випробування»4. Ці два документи
забезпечують транспозицію ст. 1 та 2 Рішення Комісії 2006/502/ЄС в тому, що
стосується встановлення вимог до характеристик та властивостей запальничок
із захистом від дітей. Положення, викладені у ст. 3 та 4 Рішення Комісії 2006/502/

3) Зареєстровано в Міністерстві юстиції 15.02.2018 за № 181/31633
4) Затверджено Наказом Мінекономрозвитку № 241 від 22 січня 2018 р.
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ЄС щодо встановлення вимог до виробників запальничок та умов та контролю
виробництва запальничок, не враховані.
Практичне впровадження є «критично невідповідним», оскільки, враховуючи
особливості зобов’язання, його імплементацію слід оцінювати, виходячи з
основної мети – забезпечення присутності на ринку лише запальничок із
захистом від дітей. Швидкий моніторинг пропозицій щодо продажу запальничок
і мережі інтернет показав наявність великої кількості пропозицій запальничок у
вигляді іграшок, імітацій інших предметів тощо.

МАРКЕТИНГ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Підсектор «Маркетинг» направлений на забезпечення високого рівня загальних
вимог щодо захисту прав споживачів під час купівлі споживчих товарів та послуг.
Цей підсектор встановлює ряд детальних вимог стосовно надання споживачу
належної інформації та удосконалення законодавства щодо належної
підприємницької практики задля забезпечення економічних інтересів
споживачів.
Виконання даного зобов’язання дасть можливість більш досконало забезпечити
інформаційні потреби споживачів та уможливити більш поінформований вибір,
а також уникнути введення споживачів в оману недобросовісними продавцями
та постачальниками.
Важливо зазначити, що значна частина норм, що
вимагаються відповідними правовими актами ЄС, вже існувала в законодавстві
України на момент підписання УА, і регуляторне наближення фактично означало
удосконалення існуючих норм, а не розробку нової правової бази.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 313 / Покращення надання інформації споживачу та
сприяння розширенню можливості порівняння цін споживачем
• Директива 98/6/ЄС від 16 лютого 1998 року
Дане зобов’язання передбачає встановлення вимог щодо розміщення на товарі
інформації щодо точної, прозорої та позбавленої розбіжностей інформації про
ціни на товари, запропоновані споживачам. Ціна продажу та ціна за одиницю
повинні зазначатися без розбіжностей, бути простими для ідентифікації та чітко
розбірливими.
Регуляторне наближення є «просунутим»: Закон України «Про захист прав
споживачів» (ст. 15. Право споживача на інформацію про продукцію) майже
в повній мірі враховував вимоги Директиви 98/6 ще до підписання Угоди про
асоціацію. Єдина відмінність полягає в тому, що Директива 98/6/ЄС (ст. 3)
встановлює вимогу щодо обов’язкового зазначення ціни за одиницю товару у
«будь-якій рекламі, що містить ціну продажу товару». Закон України «Про захист
прав споживачів» у частині третій статті 15 встановлює аналогічну вимогу як
частину інформації про продукцію, але при цьому у статті зазначається, що
інформація про продукцію не є рекламою. Закон України «Про рекламу» від липня
1996 року № 270/96-ВР не містить аналогічної вимоги щодо зазначення ціни за
одиницю у рекламі.
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Практична імплементація є в цілому «просунутою», проте, оскільки вимога
зазначення ціни товару за одиницю у рекламі не встановлена законодавчо,
надання відповідної інформації споживачу залежить винятково від
добросовісності продавця.

Зобов’язання 314 / Підвищення рівня захисту прав споживачів
шляхом удосконалення законодавства щодо нечесної
підприємницької практики, яка шкодять економічним інтересам
споживачів
• Директива 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року
Зобов’язання передбачає недопущення застосування до споживачів нечесної
(оманливої, агресивної) підприємницької практики до, під час та після укладання
угоди стосовно товару та встановлення санкцій за недобросовісні комерційні
практики. Шляхом встановлення вичерпного переліку, опису та чітких критеріїв
оманливих (в тому числі оманливого умовчання) та агресивних несправедливих
підприємницьких практик споживачу надається повна інформація, що
уможливлює розпізнавання таких практик та забезпечення захисту від них.
Регуляторне наближення є «критично невідповідним». Положення Директиви
2005/29/ЄС частково враховані в чинному Законі України «Про захист прав
споживачів»: так, ст. 19 Закону встановлює загальну заборону нечесної
підприємницької практики та деталізує ряд вимог. Проте, окремі вимоги
Директиви досі вимагають транспозиції (деякі терміни та їх визначення,
положення щодо оманливої та агресивної підприємницької практики,
застосування та зловживання впливом, підхід до встановлення переліку видів
нечесної підприємницької практики задля кращого захисту найбільш вразливих
груп споживачів). Також, не встановлено специфічних санкцій за застосування
нечесної підприємницької практики. Запропоновані законопроектом № 5548
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
споживачів»5 зміни до частини другої статті 19 Закону України «Про захист
прав споживачів» не враховують відповідних положень Директиви 2005/29/
ЄС. Водночас Планом заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів на період до 2020 року заплановано «розроблення та
подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення
відповідних змін до Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема щодо:
– встановлення заборони на здійснення недобросовісних
комерційних практик та визначення таких практик;
– встановлення санкцій за недобросовісні комерційні
практики;
– створення Робочої групи для розроблення відповідного
проекту закону.
Практична імплементація є також «критично невідповідною», оскільки
розбіжності українського законодавства з відповідними європейськими нормами
не усунуті, і пропозицій чи проектів їх усунення не напрацьовано.

5) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60742
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ДОГОВІРНЕ ПРАВО
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Підсектор «Договірне право» стосується забезпечення правових та комерційних
інтересів споживачів під час укладання договорів про придбання товарів6.
Вимоги підсектору спрямовані на усунення труднощів споживачів та одного
з основних джерел конфлікту з продавцями щодо недостатньої відповідності
товару договору в умовах, коли пропозиція різноманітних товарів споживачеві
значно зросла з появою нових комунікаційних технологій. Це забезпечується
шляхом встановлення вимог щодо відповідальності продавця перед споживачем
за брак будь-якої відповідності товару його характеристикам, узгодженим у
договорі.
Запровадження даних вимог дозволить усунути певні невідповідності між
національним ринком та ринком ЄС у сфері продажу товарів споживання, та
підсилить запобіжники проти створення штучної конкуренції між продавцями.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 315 / Підвищення рівня забезпечення прав споживачів
щодо відповідності характеристик споживчих товарів умовам
договору та гарантій у випадку невідповідності товарів умовам
договору
• Директива 1999/44/ЄС від 25 травня 1999 року
Даним зобов’язанням передбачено підвищення рівня захисту споживачів у
випадку купівлі споживчих товарів та надання продавцем відповідних гарантій
щодо відповідності споживчих товарів умовам договору. Відповідальність перед
споживачем за будь-який брак відповідності, що існує на момент передачі товару
покладається на продавця, а споживач має право у випадку браку відповідності
на приведення товару у відповідний стан шляхом ремонту або заміни товару
без доплати, чи відповідного зменшення ціни або анулювання угоди стосовно
зазначеного товару. Законодавчо мають бути встановлені конкретні строки
відповідальності продавця (два роки), та презумпція відповідальності продавця
за невідповідність протягом перших 6 місяців з моменту передачі товару.
Регуляторне наближення можна вважати «критично невідповідним». З одного
боку, положення українського законодавства щодо надання гарантійних
зобов’язань споживачам та задоволення вимог споживачів у випадку виявлення
недоліків у придбаній продукції в багатьох аспектах були наближені до вимог
європейського законодавства ще до 2014 року (чинний Закон України «Про захист
прав споживачів», Цивільний Кодекс України тощо). Водночас, існує значна
кількість суттєвих розбіжностей, які мають бути приведені у відповідність:
– понятійно-термінологічний апарат;
– положення щодо наслідків і можливих вимог споживача у
разі придбання товару з недоліками (істотними недоліками);

6) В урядовому Плані заходів з імплементації УА дане зобов’язання сформульовано інакше: «Визначення мінімального рівня
гарантій захисту прав споживачів в межах внутрішнього ринку». На нашу думку, таке формулювання не в повній мірі відображає
сутність зобов’язання та не конкретизує його.
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– виникнення моменту початку відповідальності продавця за
брак відповідності;
– положення щодо браку відповідності, що є результатом
неправильного монтажу та особливостей розподілу прав та
відповідальності між продавцем та споживачем у випадках,
коли використання товару потребує монтажу;
– положення щодо мінімального гарантійного строку,
протягом якого продавець несе відповідальність за брак
відповідності, а також щодо обв’язку споживача повідомляти
продавця про брак відповідності в двомісячний строк з
моменту, коли він виявив брак відповідності.
Проте, проекту повного регуляторного наближення до положень Директиви
1999/44/ЄС не розроблено. Проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)» (реєстр. № 55487)
вказані положення не враховує.
Практична імплементація також є «критично невідповідною». Хоча український
споживач частково має права на отримання товару належної якості у відповідності
до умов договору, за відсутності в Законі України «Про захист прав споживачів»
положень, аналогічних до європейських, коло цих прав є обмеженим та інтереси
споживача захищені не в повній мірі.

НЕДОБРОСОВІСНІ УМОВИ КОНТРАКТ У
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Вимоги, включені в рамки даного підсектору, направлені на забезпечення захисту
споживачів від несправедливих умов різноманітних споживчих договорів.
В рамках підсектору встановлено вимоги до договорів про споживчі товари
та послуги як загального характеру, укладених звичайним очним чином, так і
дистанційних договорів, а також договорів у галузі туризму. Ці вимоги, в першу
чергу, спрямовані на детальне інформування споживача про предмет та умови
договору, а також на чітке визначення прав та обов’язків сторін договору.
Запровадження цих вимог дозволить забезпечити права споживачів як під
час укладання договорів про придбання товарів та послуг всередині своєї
держави, так і в транскордонному форматі, навіть у тих випадках, коли договір
укладається дистанційно та споживач не знає національного законодавства
країни укладання договору, розширить можливості здійснення підприємницької
діяльності вітчизняних підприємців на внутрішньому ринку ЄС, а також дозволить
вирішити проблеми із неналежним наданням туристичних послуг.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 316 / Забезпечення належного захисту споживачів від
недобросовісних умов договорів
• Директива 93/13/ЄС від 5 квітня 1993 року

7) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60742
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Зобов’язання передбачає врегулювання відносин між споживачем (покупцем)
та продавцем (постачальником) щодо:
– умов договору, які не були обговорені в індивідуальному
порядку, та на які споживач не мав можливості вплинути,
особливо у зв’язку із заздалегідь сформульованим
стандартним договором;
– тягар доведення того, що стандартну умову було
обговорено індивідуально, покладено на продавця чи
постачальника.
Регуляторне наближення є «досконалим»: в українському законодавстві
забезпечено статтею 18 Закону України «Про захист прав споживачів».
Положення статті в цілому (в редакції, прийнятій ще до підписання Угоди про
асоціацію) практично повністю наближені до Директиви 93/13/ЄС. Основною
відмінністю, що існує, є положення Директиви 93/13/ЄС, яке зобов’язує державичлени встановити, що у випадку, коли у договорі, укладеному між продавцем або
постачальником із споживачем, існують несправедливі умови, то такі умови не
є обов’язковими для споживача, однак якщо при цьому договір в цілому може
продовжити існування без несправедливої умови, то він не втрачає чинності в
цілому та продовжує зобов’язувати сторони виконувати решту договірних умов.
Це положення балансує обов’язки споживача та продавця/постачальника та
змушує їх (і, в першу чергу, споживача) до сумлінності. Аналогічного положення
щодо несправедливих умов договору в українському законодавстві про захист
прав споживачів немає. Однак, оскільки вказане положення встановлює для
споживача не право, а додатковий обов’язок, то відсутність такого положення в
українському законодавстві не звужує права українського споживача (відсутнє
не право, а обов’язок). Тому, відповідно, в цілому рівень захисту прав споживачів
в Україні щодо несправедливих умов договору не менший ніж в ЄС, а навіть дещо
вищий.
Практична імплементація цього зобов’язання є «досконалою». Український
споживач має навіть дещо більш розширені права у порівнянні з європейським.

Зобов’язання 317 / Підвищення рівня захисту і гарантій захисту
прав споживачів під час укладення дистанційних договорів та
удосконалення вимог і гарантій захисту прав споживачів під час
здійснення прямих продажів (безпосередньо споживачу)
• Директива 2011/83/ЄС від 25 жовтня 2011 року
• Директива 97/7/ЄС від 20 травня 1997 року
• Директива Ради 85/577/ЄЕС від 20 грудня 1985 року
При розгляді сутності зобов’язання слід врахувати наступне. В УА окремо
виділено два зобов’язання щодо умов споживчих договорів, укладених поза
офісними приміщеннями:
1. одне таке зобов’язання включено до підсектору «Недобросовісні
умови контракту» - щодо підвищення рівня захисту і гарантій
захисту прав споживачів під час укладення дистанційних договорів
(Директива 97/7/ЄС),
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2. а друге є частиною підсектору «Прямі продажі (на дому)» - щодо
удосконалення вимог і гарантій захисту прав споживачів під час
здійснення прямих продажів безпосередньо споживачу (Директива
Ради 85/577/ЄЕС).
Проте, обидві Директиви 97/7/ЄС та 85/577/ЄЕС з 13 червня 2014 року втратили
чинність і були замінені Директивою 2011/83/ЄС про права споживачів. Вимоги
до захисту прав споживачів під час укладання дистанційних договорів та під час
прямих продажів були оновлені, розширені та об’єднані із вимогами до будь-яких
інших договорів. Спираючись на оновлене acquis ЄС, зобов’язання передбачає
встановлення інформаційних зобов’язань продавця: перед тим, як укладати
договір, продавці повинні надати споживачам чітку та зрозумілу інформацію
щодо своєї особи та контактні дані, основні характеристики продукту, умови
оплати, час доставки, умови виконання та тривалість контракту, а також
умови припинення його дії. Зобов’язання встановлює детальні вимоги до такої
інформації, враховуючи різноманітні сучасні засоби та інструменти торгівлі, в
тому числі через інтернет.
Регуляторне наближення є «критично невідповідним». Консолідація правових
актів ЄС має безпосередній вплив на структуру підсекторів та сутність
зобов’язань, встановлених в УА. Відповідні зміни щодо заміни Директив 97/7/ЄС
та 85/577/ЄС новою комплексною Директивою 2011/83/ЄС були внесені в План
заходів з імплементації розділу V «Економічне та галузеве співробітництво»
Угоди про асоціацію.
В цілому, в українському законодавстві вимоги законодавства ЄС щодо захисту
прав споживачів в умовах дистанційної торгівлі частково імплементовані в
чинному Законі України «Про захист прав споживачів», Законі України «Про
електронну комерцію»8 та в Наказі Міністерства економіки України від 19.04.2007
р. № 103 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза
торговельними або офісними приміщеннями»9. Проте, в указаних нормативноправових актах також імплементовано вимоги старих і вже не чинних Директив
97/7/ЄС та 85/577/ЄЕС, а не нової Директиви 2011/83/ЄС.
Розроблений та прийнятий в першому читанні за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав
споживачів)» (реєстр. № 5548 від 16.12.2016 р.) враховує не всі з нових вимог,
встановлених Директивою 2011/83/ЄС, тому стан виконання зобов’язання за
УА можна вважати критично невідповідним. Також, оскільки нова Директива
2011/83/ЄС регулює питання будь-яких договорів, укладених між продавцем
та споживачем (а не тільки дистанційних договорів), було би доцільно внести
зміни у відповідне зобов’язання (зокрема в частині підвищення вимог і гарантій
захисту прав споживачів під час укладення договорів, в тому числі дистанційних
договорів та договорів, укладених поза діловими приміщеннями).
Практичне впровадження також є «критично невідповідним». Хоча, з одного
боку, частина європейських норм в українському законодавстві врахована,
кроків з усунення існуючих розбіжностей не зроблено.

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text
9) Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 жовтня 2007 р. за № 1181/14448.
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Зобов’язання 318 / Забезпечення прав споживачів щодо надання
інформації та відповідальності організаторів туристичних
подорожей10
• Директива Ради 90/314/ЄЕС (замінена Директивою 2015/2302/ЄС від 25
листопада 2015 року)
Під час підписання Угоди про асоціацію це зобов’язання спиралось на Директиву
90/314/ЄЕС; дана Директива була чинною до 30 червня 2018 року. Зі вказаної
дати вона повністю скасована та замінена новою Директивою 2015/2302/ЄС
про пакетні тури і пов’язані з ними туристичні послуги. Оновлене зобов’язання
встановлює вимоги до інформації та будь-яких описових матеріалів пакету
туристичної подорожі, наданих організатором або роздрібним продавцем
покупцю, ціни пакету та будь-які інші умови, що застосовуються до договору, а
також встановлює права та обов’язки сторін договору.
Регуляторне наближення є «критично невідповідним». Чинний Закон «Про
туризм» був прийнятий ще в 1995 році і зовсім не враховує поточний стан розвитку
туристичної галузі. Планом заходів з реалізації Концепції державної політики у
сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року заплановано розроблення
та прийняття законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України
«Про туризм». Протягом кількох останніх років неодноразово робилися спроби
внести зміни до Закону України «Про туризм» (наприклад, законопроекти
№ 7300 від 16.11.2017 р.11, № 8317 від 20.04.2018 р.12, № 10216 від 10.04.2019 р.13).
Жоден із законопроектів в повній мірі не враховував положення Директиви
2015/2302/ЄС, тому усі були відхилені. Наразі у Верховній Раді зареєстровано
новий законопроект про внесення змін до Закону «Про туризм»14, але і він лише
частково враховує зобов’язання за Угодою про асоціацію. Враховуючи, що термін
виконання зобов’язання спливає в 2020 році, ця невідповідність є критичною.
Практична імплементація цього зобов’язання є «критично невідповідною».
Більшість питань, що виникають між споживачем-туристом та постачальником
туристичних послуг в Україні не врегульовано відповідно до вимог європейського
законодавства, що негативно позначається на стані захисту прав споживачів під
час здійснення туристичних подорожей.

Зобов’язання 319 / Запровадження гарантій та механізмів захисту
прав споживачів у разі збуту, продажу та повторного продажу
контрактів щодо розподілу часу на використання рухомого та
нерухомого майна, що є об’єктом розміщення (таймшер/timeshare),
довгострокових продуктів, пов’язаних із відпусткою, а також
контрактів із обміну
• Директива 2008/122/ЄС від 14 січня 2009 року
10) Також, в рамках підсектору «Недобросовісні умови контракту» в урядовому Плані заходів з імплементації УА виділено
4 зобов’язання щодо укладання споживчих договорів в галузі туризму. На нашу думку, варто було би скоротити кількість
зобов’язань до двох, об’єднавши три перших з них в одне, оскільки вони стосуються одного і того ж питання. Крім того, в ЄС вони
регулюються одним правовим актом; так само, в Україні вони регулюватимуться в рамках одного закону. Тому в даному огляді
ми розглядаємо не чотири, а два зобов’язання.
11) Проект закону від 16 листопада 2017 року № 7300 «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо визначення
поняття «альтернативні заходи надання туристичного продукту» та конкретизації переліку істотних умов та форми договору на
туристичне обслуговування».
12) Проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері
туризму» від 20.04.2018 р. № 8317.
13) Проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення понятійного апарату у туристичній
галузі та лібералізацію туристичної діяльності» від 10.04.2019 р. № 10216.
14) Проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо розширення кола суб’єктів надання готельних
послуг» від 26.12.2019 р. № 2673.
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Зобов’язання передбачає встановлення вимог до особливого виду
власності та користування рухомими та нерухомими об’єктами туристичного
розміщення (яхти, готелі тощо). В туристичній галузі таймшер передбачає
право використовувати рухомі та нерухомі об’єкти туристичного розміщення у
спільній власності визначеної кількості осіб у визначений у договірному порядку
проміжок часу.
Наближення законодавства щодо цього зобов’язання є таким, що не
розпочиналося. Відповідні положення в законодавстві України повністю
відсутні, жодного законопроекту або проекту підзаконного акту не розроблено.
Механізм таймшеру дозволяє споживачу на постійній, регулярній (наприклад,
щорічній) основі користуватися визначеним майном (об’єктом туристичного
розміщення) протягом часу, що залежить від періодичного внеску учасника.
Учасники таймшеру спільно складають щорічний графік користування об’єктом
розміщення, завчасно визначивши таким чином час та тривалість перебування
на об’єкті таймшеру. Оскільки таймшер з одного боку суттєво зменшує витрати
на проживання та користування об’єктом туристичного розміщення, стабілізує
завантаженість туристичного об’єкта та допомагає розвивати туристичну галузь,
а з іншого боку – він може бути використаний недобросовісними учасниками в
оманливих цілях, то правове регулювання такого механізму є вкрай важливим.
Практична імплементація не розпочалася, внаслідок відсутності регуляторного
наближення, в результаті чого оформлених практичних процедур використання
механізму таймшеру споживачами в Україні немає. Це робить фактично
неможливим для споживачів скористуватись таймшером без ризику обману та
скоротити свої витрати на туристичну подорож.

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У даний підсектор включено одне зобов’язання «Фінансові послуги», яке
стосується запровадження гарантій високого рівня захисту споживачів для
забезпечення вільного надання фінансових послуг.
Зобов’язання в рамках підсектору передбачає встановлення вимог до договорів
про фінансові послуги, умови яких узгоджуються дистанційно та передбачають
використання засобів дистанційної комунікації, які використовуються як частина
дистанційних продажів або схеми надання послуг, що не передбачає одночасної
присутності постачальника та споживача в певному місці. Постійний розвиток
таких засобів комунікації вимагає, щоб до договорів про фінансові послуги
застосовувались єдині принципи, навіть тоді, коли використовуються засоби
зв’язку, які на сьогоднішній день не є широко поширеними.
Вимоги підсектору забезпечують створення для споживачів можливості вільного
та поінформованого порівняння та вибору фінансових послуг, які найкращим
чином відповідають потребам споживача.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 320 / Посилення гарантій та механізмів захисту прав
споживачів у разі дистанційного надання фінансових послуг
• Директива 2002/65/ЄС від 13 листопада 2007 року
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Зобов’язання передбачає встановлення вимог до інформації, що повинна
надаватися споживачу до укладення дистанційного договору про фінансові
послуги, права на відмову, інформацію про вартість та порядок оплати послуги,
особливостей оплати послуг карткою, можливості та порядку позасудового
задоволення вимог та судових засобів.
Регуляторне наближення є «досконалим». Із прийняттям Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
споживачів фінансових послуг» від 20 вересня 2019 року № 122-IX зобов’язання
було повністю виконано.
Практична імплементація зобов’язання також є «досконалою» та забезпечена
в повному обсязі. Відповідно до внесених до Закону змін, постачальники
фінансових послуг (наприклад, банки, кредитні установи) зобов’язані внести
відповідні зміни у стандартні договори про надання фінансових послуг та
відповідним чином скоригувати роботу з клієнтами.

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТ УВАННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
В рамках даного підсектору Україна взяла на себе зобов’язання щодо
забезпечення захисту прав споживачів при укладенні договорів споживчого
кредитування.
Вимоги підсектору спрямовані на сприяння формуванню
функціонуючого внутрішнього ринку споживчого кредитування.

ефективно

Запровадження вимог підсектору дозволяє створити ринок споживчого
кредитування, який може запропонувати достатній рівень захисту споживачів
для забезпечення їхньої довіри, можливість вільного руху кредитних коштів, а
також забезпечити оптимальні умови для кредиторів і позичальників.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 321 / Забезпечення захисту прав споживачів при
укладенні договорів споживчого кредитування
• Директива 2008/48/ЄС від 23 квітня 2008 року
Зобов’язання передбачає встановлення вимог до угод про надання кредиту
споживачам для фінансування придбання товарів та послуг в певному діапазоні
вартості, за винятком кредитних угод, забезпечених іпотекою, кредитних угод,
метою яких є придбання або утримання права власності на землю або існуючі або
спроектовані споруди. Директивою 2008/48/ЄС встановлюються вимоги щодо
інформаційних матеріалів про кредити та обов’язкові відомості в них, порядку
надання такої інформації споживачу, а також щодо інформації, яку в обов’язковому
порядку повинен містити кредитний договір, та порядку розірвання договору.
Виконання зобов’язання уможливлює інформоване порівняння та вибір
споживачем кредитної угоди, яка найбільшою мірою відповідає його потребам
та фінансовій ситуації.
Регуляторне наближення щодо цього зобов’язання є досконалим. В Україні
питання споживчого кредитування наразі регулюються Законом України від 15
листопада 2016 року № 1734-VIII «Про споживче кредитування», положення якого
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істотно погіршують регулювання правовідносин щодо надання, обслуговування
та повернення споживчого кредиту, та забезпечують більший захист прав
споживачів. Закон майже повністю транспонує вимоги Директиви 2008/48/
ЄС про кредитні угоди для споживачів, проте одна з основних розбіжностей,
що залишилася, була відсутність у Законі вимоги завчасно повідомляти
споживачу повну вартість кредиту. З уведенням у дію 19 січня 2020 року нових
вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг15
Національний банк України змінив підхід, за яким банки розраховуватимуть
вартість споживчого кредиту16: тепер до вартості споживчого кредиту банки
включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове
державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги
державних реєстраторів, оцінювачів тощо. Таким шляхом забезпечується
досконале виконання зобов’язання щодо забезпечення прав споживачів під час
укладання договорів споживчого кредитування.
Практична імплементація є «досконалою» як на рівні законодавства, так і на рівні
підзаконних та нормативних актів, розроблених регулятором – Національним
банком України.

КОМПЕНСАЦІЯ (РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ)
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Цей підсектор спирається на два рекомендаційні документи ЄС:
1. Рекомендацію Комісії 98/257/ЄС від 30.03.1998 р. щодо принципів, які
застосовуються до органів, відповідальних за вирішення споживчих
спорів у позасудовому порядку, та
2. Рекомендацію Комісії 2001/310/ЄС від 04.04.2001 р. щодо принципів,
які застосовуються до органів, залучених до процесу вирішення
споживчих спорів на основі консенсусу у позасудовому порядку.
Положення підсектору рекомендують органам, що несуть відповідальність за
позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів, дотримуватися
таких принципів: незалежності, прозорості, змагальності, ефективності, свободи
та представництва. Крім того, рекомендується, щоб органи третьої сторони,
залучені до позасудових процедур вирішення споживчих спорів, керувалися
принципами неупередженості, прозорості, ефективності та справедливості.
Оскільки документи носять рекомендаційний характер, Додатком ХХХІХ до Угоди
про асоціацію встановлено, що необхідність у законодавчій ініціативі відсутня, і
жодного правового зобов’язання не визначено.

15) Закон України від від 20.09.2019 № 122-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
споживачів фінансових послуг».
16) Постанова Правління Нацбанку від 16.01.2020 р. № 8 «Про затвердження Змін до Правил розрахунку банками України
загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит».

387

ВПРОВА ДЖЕННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Вимоги в рамках підсектору «Впровадження» стосуються врегулювання питань,
пов’язаних з позовами щодо судової заборони з метою захисту колективних
інтересів споживачів.
Вони передбачають застосування спільних підходів до вирішення питань,
пов’язаних із випадками внутрішньо-національного та транскордонного
порушення колективних інтересів споживачів.
Виконання вимог підсектору дає можливість забезпечити припинення незаконних
практик порушення колективних інтересів споживачів, запобігати перешкодам
під час захисту колективних інтересів у разі, коли такі практики мають наслідки
у державі, іншій від тієї держави, з якої вони походять, перешкодити уникненню
відповідальності шляхом переведення джерела незаконної практики в іншу
країну, щоб захистити її від усіх форм санкцій, а також гарантувати кваліфікований
розгляд позовів про порушення колективних інтересів споживачів.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 322 / Врегулювання механізмів судового захисту
колективних інтересів споживачів
• Директива 98/27/ЄС (замінена Директивою 2009/22/ЄС від 23 квітня
2009 року)
Зобов’язання під час підписання Угоди про асоціацію спиралось на Директиву
98/27/ЄС про постанови суду для захисту інтересів споживачів. Проте,
Директива 98/27/ ЄС була скасована та замінена Директивою 2009/22/ЄС про
судові заборони щодо захисту інтересів споживачів; відповідні зміни були
внесені до Урядового Плану заходів з імплементації УА. Директива 2009/22/ЄС
стосується позовів щодо судової заборони (припинення або заборони будьякого порушення), мета яких полягає у захисті колективних інтересів споживачів
від порушень у сферах споживчого кредитування, дистанційних договорів,
організованих туристичних подорожей тощо. Під колективними інтересами
розуміється не сукупність індивідуальних інтересів або позовів споживачів, а
їхніх інтересів як групи. Відповідно, з метою виконання зобов’язання необхідно
призначити суди або адміністративні органи, що отримають право ухвалювати
рішення у провадженнях, які розпочаті за ініціативи або державних органів
із захисту колективних інтересів споживачів, або відповідних організацій
споживачів. Такі суди, органи та організації споживачів мають відповідати ряду
критеріїв та повинні мати право вивчати наслідки попередніх рішень. Директива
також встановлює обов’язки держав на випадки транскордонного порушення
прав споживачів, та зобов’язання щодо спроби досягти припинення порушення
шляхом консультації у порядку досудового врегулювання.
Регуляторне наближення до положень зобов’язання перебуває в «критично
невідповідному» стані. В Україні колективні права споживачів в цілому
регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України
«Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI. Обидва закони
не в повній мірі враховують положення Директиви 2009/22/ЄС. Проект закону від
16 грудня 2016 року № 5548 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
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України (щодо захисту прав споживачів)» в більшій мірі наближає законодавство
України до відповідних вимог Директиви 2009/22/ЄС, проте залишає розбіжності
щодо таких положень, як, наприклад, кваліфікаційні критерії до уповноважених
установ із захисту споживачів (в тому числі як державних органів, так і об’єднань
споживачів), врахування випадків транскордонного порушення прав споживачів,
обов’язкові спроби досудового замирення. Ці розбіжності є доволі істотними з
точки зору можливості українських споживачів захищати свої колективні права,
а також можливості іноземних та українських споживачів захистити себе у разі
порушення своїх прав на території кількох країн одночасно, тому відсутність
повної транспозиції положень Директиви 2009/22/ЄС суттєво звужує права
споживачів в Україні.
Практичне впровадження можна також вважати «критично невідповідним» через
відсутність належного, відповідно до вимог ЄС, законодавчого регулювання, що
ускладнює для споживачів захист їхніх інтересів у випадках, коли неналежні дії
або бездіяльність постачальника товарів та послуг, а також надання неналежної
інформації порушують інтереси та права групи споживачів.

СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО ЗАХИСТ У ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання в рамках підсектору «Співробітництво щодо захисту прав
споживачів» стосується посилення адміністративного співробітництва в
забезпеченні дотримання законодавства при виявленні, розслідуванні та
поданні позовів щодо порушень законодавчих актів про захист інтересів
споживачів.
Зобов’язання спрямовані на захист споживачів від порушень, які скоєно в межах
Співтовариства шляхом створення мережі державних органів із забезпечення
дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів, підвищення здатності
таких органів вільно здійснювати співробітництво на взаємній основі з метою
обміну інформацією, надання мінімальних повноважень на проведення спільних
розслідувань та забезпечення дотримання законодавства у галузі захисту прав
споживачів.
Виконання зобов’язання дозволяє забезпечити дотримання законодавства у
транскордонних випадках порушення прав споживачів, запобігти застосуванню
продавцем та постачальником заходів для уникнення санкцій шляхом зміни країни
реєстрації, а також попередити спотворення конкуренції для законослухняних
продавців та постачальників, які працюють як всередині держави, так і на
транскордонній основі.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 323 / Налагодження співробітництва з ЄС та
державами-членами з питань захисту прав споживачів на умовах,
встановлених відповідним законодавством ЄС
• Регламент (ЄС) 2006/2004 від 27 жовтня 2004 року
Зобов’язання передбачає встановлення умов, за яких компетентні органи
держав-членів, визначені відповідальними за забезпечення дотримання
законодавства про захист інтересів споживачів, здійснюють співробітництво
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один з одним та з Комісією з метою забезпечення дотримання такого
законодавства. Уповноважені державні органи беруть на себе зобов’язання
надавати взаємну допомогу у вигляді обміну інформацією за запитом і без нього,
включаючи доступ представників іншого уповноваженого органу із захисту
прав споживачів до інформації, зібраної в ході перевірок та розслідувань
скарг споживачів, здійснювати координацію діяльності з ринкового нагляду та
забезпечення дотримання законодавства.
Регуляторне наближення щодо цього зобов’язання є «раннім». Закон України
«Про захист прав споживачів» не містить положень про принципи та умови
міжнародного співробітництва у галузі захисту прав споживачів; транспозиція
положень Регламенту (ЄС) 2006/2004 не виконана. Проект закону від 16 грудня
2016 року № 5548 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо захисту прав споживачів)» також не містить положень про міжнародне
співробітництво у цій галузі. Уповноваженим державним органом України з
питань захисту прав споживачів є Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, яка відповідно до Положення про
її діяльність17 має певні права на здійснення самостійної діяльності у галузі
міжнародного співробітництва. Наразі міжнародне співробітництво України
з уповноваженими органами країн ЄС здійснюється на основі двосторонніх
договорів (наприклад, з відповідними уповноваженими органами Литви, Латвії,
Угорщини, Австрії тощо); процес укладання таких договорів є поступальним.
Термін виконання даного зобов’язання складає 5 років з часу набуття чинності
Угоди про асоціацію. Проте, оскільки співробітництво налагоджено лише із
частиною країн ЄС, і наразі відсутні зрушення хоча би у стадії законопроектів, які
би транспонували положення Регламенту (ЄС) 2006/2004, стан виконання цього
зобов’язання можна визначити як ранній.
Практична імплементація також перебуває на «ранній» стадії, оскільки
здійснюється не системно з усіма країнами-членами ЄС та Єврокомісією, а на
двосторонній основі з низкою країн.

17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п#Text
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Співпраця України у сфері соціальної політики здебільшого визначена Главою 21
«Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»
Розділу V Угоди про асоціацію. Перелік законодавчих актів ЄС, до яких Україна
зобов’язалася наблизити національне законодавство, передбачений Додатком
XL до Глави 21 Угоди про асоціацію. Перелік охоплює acquis ЄС, що об’єднані у три
напрями: «Трудове законодавство», «Антидискримінація та гендерна рівність»,
«Здоров’я і безпека праці».
Протягом 2014—2019 років виконання соціального складника Угоди про асоціацію
зосереджено на адаптації законодавства України до директив ЄС. Уряд
України декілька разів ухвалював плани, якими визначав завдання та заходи з
впровадження соціальної складової частини Угоди. Стан виконання цих заходів
залежить від напрямів, на регулювання яких вони спрямовані, а також часових
рамок, передбачених Додатком XL.

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У межах підсектору «Трудове законодавство» Додатку XL Україна зобов’язалася
наблизити законодавство до семи директив ЄС. Транспозиція законодавства
мала відбутися протягом 3-4 років з часу набрання чинності Угоди про асоціацію.
Acquis ЄС цього підсектору стосувалися досягнення ключових цілей щодо:
• забезпечення прозорих та прогнозованих умов зайнятості;
• захисту працівників з неповною та строковою зайнятістю, додаткового
забезпечення безпеки праці та охорони здоров’я працівників зі
строковою та тимчасовою зайнятістю;
• впровадження механізмів інформування та проведення консультацій
роботодавця з представниками працівників у сфері праці та, зокрема,
щодо проведення колективних звільнень, зміни власника бізнесу, а
також захисту працівників.
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Оцінювання переваг та витрат транспонування acquis ЄС у трудовій сфері
проводилися Європейською Комісією у рамках політики дерегуляції (розумного
регулювання). Зокрема за результатами REFIT-оцінювання Директиви 91/533/ЄЕС
(2017) витрати на виконання роботодавцем обов’язку з письмового інформування
працівника про умови праці не є непропорційним тягарем порівняно з вигодами,
які приносить директива щодо юридичної визначеності сторін трудового
договору та зменшення кількості судових процесів. Транспонування вимог
директиви не призвело до надмірного чи непомірного збільшення витрат
роботодавців.
Результати Fitness check (перевірки відповідності законодавства ЄС у сфері
інформування та проведення консультацій з працівниками (2013) вказують на те,
що користь, яку одержали держави, роботодавці та працівники за результатами
імплементації вимог директив 98/59/ЄС, 2001/23/ЄС, 2002/14/ЄС, є більшою
за понесені витрати. Досягнуто позитивних операційних та організаційних
результатів (у т. ч. покращення комунікації з роботодавцями, сприяння довірі та
партнерству, зменшення конфліктів, посилення управління змінами, зростання
позитивного впливу на результативність роботи персоналу, а також діяльність,
репутацію та конкурентоспроможність компанії). Враховуючи обмеженість
наявних даних, Європейська Комісія не змогла провести кількісну оцінку витрат
та переваг імплементації директив.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 324 / Впровадження обов’язку роботодавця письмово
інформувати працівника про умови трудового договору чи трудових
відносин
• Директива 91/533/ЄЕС
Впровадження обов’язку роботодавця письмово інформувати працівника про
суттєві умови трудового договору чи трудових відносин, що передбачає надання
інформації про умови, мінімум яких визначено директивою, у письмовій формі та
з дотриманням строків повідомлення.
Наближення законодавства є «раннім». Протягом 2014-2018 років у парламенті
реєструвалися транспозиційні законопроекти, проте їх розгляд не завершився
ухваленням необхідних законів. У 2019 році у ВРУ були зареєстровані
законопроекти, які комплексно (наприклад, № 0955 від 29.08.2019) чи частково
(наприклад, № 10069 від 20.02.2019) враховували вимоги директиви, але їх
розгляд не завершився ухваленням законів у зв’язку зі зняттям з розгляду чи
відкликанням останніх. Наприкінці 2019 р. зареєстровані нові проекти кодексу
(№ 2410 від 08.11.2019, № 2410-1 від 08.11.2019), проте вони лише включені у
порядок денний парламенту. Необхідних законів не ухвалено. 20.06.2019
прийнято Директиву 2019/1152, котра замінює Директиву 91/533/ЄЕС (останній
день чинності якої – 31.07.2022). Нова директива встановлює ширше коло
зобов’язань, які не враховані ані в чинному трудовому законодавстві України, ані
в зареєстрованих законопроектах.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 325 / Запровадження механізму укладення строкових
трудових договорів та захисту працівників, котрі працюють за
такими договорами
• Директива 1999/70/ЄС
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Запровадження механізму укладення строкових трудових договорів та
захисту працівників, котрі працюють за такими договорами. Директива
вимагає недопущення/усунення дискримінації цих працівників та запобігання
зловживанням щодо укладення послідовних строкових трудових договорів.
Наближення законодавства є «раннім». КЗпП України (№ 322-VIII від 10.12.1971)
містить положення, які визначають загальні умови укладення строкових
трудових договорів та випадки трансформації строкового трудового договору
у безстроковий. Потребує наближення до інших вимог директиви (зокрема,
конкретизації випадків, за наявності яких переукладення трудових договорів
є об’єктивним, уточнення заборони щодо укладення послідовних строкових
трудових договорів. Окрім того, у ньому відсутні чіткі положення щодо заборони/
неприпустимості дискримінації у зв’язку з роботою на умовах строкового
трудового договору, інформування працівників про наявність вакансій з
працевлаштуванням на невизначений строк). З цією метою були зареєстровані
законопроекти, які передбачали ухвалення нового кодексу (наприклад, № 0955
від 29.08.2019), окремого закону (наприклад, № 2708 від 28.12.2019), внесення змін
у чинний кодекс (наприклад, № 10069 від 20.02.2019). Законопроекти відкликані
чи зняті з розгляду, закони не прийнято.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 326 / Визначення умов неповної зайнятості та
забезпечення захисту працівників, котрі працюють на умовах
неповного робочого часу
• Директива 97/81/ЄС
Визначення умов неповної зайнятості та забезпечення захисту працівників,
котрі працюють на умовах неповного робочого часу, передбачає усунення
дискримінації працівників з неповною зайнятістю, заохочення використання
останньої на добровільних засадах, підвищення її якості та сприяння гнучкій
організації робочого часу.
Наближення законодавства є «раннім». КЗпП України (№ 322-VIII від 10.12.1971)
містить положення щодо встановлення неповного робочого часу. Проте потребує
наближення щодо встановлення заборони дискримінації, визначення умов/
випадків, які не вважатимуться дискримінацією, переходу з/на повну зайнятість
чи навпаки, добровільності неповної зайнятості, просування по роботі тощо.
Для наближення до вимог директиви зареєстрований проект Трудового кодексу
України (№ 0955 від 29.08.2019), який, проте, був відкликаний. Як результат
транспозиційних законів не прийнято.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 327 / Забезпечення безпеки праці та здоров’я
працівників зі строковою чи тимчасовою зайнятістю
• Директива 91/383/ЄЕС
Забезпечення безпеки праці та здоров’я працівників зі строковою чи тимчасовою
зайнятістю передбачає інформування про наявні ризики на робочому місці,
проведення попереднього навчання, встановлення заборони використання
їхньої праці на особливо небезпечних роботах або проведення спеціального
медогляду, розподілу відповідальності за забезпечення безпечних і здорових
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умов праці між агенцією з тимчасового працевлаштування та особою, яка
фактично використовує працю тимчасових працівників.
Наближення законодавства є «раннім». КЗпП України (№ 322-VIII від 10.12.1971),
Закон України «Про охорону праці» (№ 2694-XII від 14.10.1992), Порядок організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру (постанова КМУ від 20
березня 2013 р. № 175) частково відповідають вимогам директиви (у частині
інформування про ризики, навчання, та у частині громадських робіт в інтересах
територіальних громад). Законопроекти щодо заборони використання праці на
особливо небезпечних роботах реєструвалися неодноразово (зокрема № 3566
від 01.12.2015; № 4279 від 18.03.2016; № 4577 від 04.05.2016), але закони не були
прийняті. З інших питань законопроекти не реєструвалися та не ухвалювалися
ВРУ.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 328 / Впровадження механізму колективних звільнень
• Директива 98/59/ЄС
Встановлення вимог щодо проведення консультацій та інформування
представників працівників у разі колективних звільнень (масового вивільнення
працівників) передбачає визначення кола питань, щодо яких повинні
проводитися консультації, та інформації, що повинна надаватися роботодавцем,
а також вимог до процедури проведення колективних звільнень.
Наближення законодавства є «раннім». КЗпП України, Закон України «Про
зайнятість» частково враховують вимоги директиви та потребують наближення
щодо поняття «масового вивільнення», часу проведення консультацій,
визначення видів інформації, яка повинна бути надана, окремих питань
повідомлення компетентного органу. У ВРУ були зареєстровані законопроекти
(наприклад, № 0955 від 29.08.2019, № 4279 від 18.03.2016), які комплексно
чи частково враховували вимоги директиви, але їх розгляд не завершився
ухваленням законів у зв’язку зі зняттям з розгляду чи відкликанням останніх.
Необхідних законів не ухвалено.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 329 / Впровадження механізму захисту працівників
при передачі прав власності на компанію/бізнес чи їх частини
• Директива 2001/23/ЄС
Удосконалення механізму захисту працівників при передачі прав власності на
компанію/бізнес чи їх частини. Згідно з директивою має гарантуватися захист
від звільнення, збереження умов та прав, визначених попереднім трудовим
договором і колективним договором, збереження права на представництво,
інформування та консультації.
Наближення законодавства є «раннім». Чинне законодавство (зокрема КЗпП
України (№ 322-VIII від 10.12.1971), Кодекс України з процедур банкрутства (№
2597-VIII від 18.10.2018), Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» (№ 1045-XIV від 15.09.1999) містить окремі положення. На його
наближення до вимог директиви були зареєстровані законопроекти (наприклад,
№ 0955 від 29.08.2019), але були відкликані чи зняті з розгляду. У ВРУ зареєстровані
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законопроекти, які врегульовують окремі питання правонаступництва у
трудових правовідносинах (наприклад, № 2584-1 від 20.12.2019), проте не
включені у порядок денний парламенту. Необхідних законів не ухвалено.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 330 / Встановлення загальних вимог з інформування
та проведення консультацій роботодавця з представниками
працівників у сфері праці
• Директива 2002/14/ЄС
Встановлення вимог щодо порядку надання інформації та проведення
консультацій між роботодавцем та усіма представниками працівників у сфері
праці, забезпечення механізму реалізації та захисту прав у процесі такого
інформування та проведення консультацій.
Наближення законодавства є «раннім». Чинне законодавство (КЗпП України
(№ 322-VIII від 10.12.1971), закони України «Про соціальний діалог» (№ 2862VI від 23.12.2010), «Про колективні договори і угоди» (№ 3356-XII від 01.07.1993),
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (№ 1045-XIV від
15.09.1999) містить положення щодо інформування та проведення консультацій
роботодавцем і профспілковими організаціями. Проте таких гарантій не
визначено для інших представників працівників у разі відсутності на підприємстві
профспілкових організацій. Не передбачена адміністративна відповідальність
за ненадання інформації, порушення у проведенні консультацій як самостійних
форм соціального діалогу. Законопроекти з цього питання не розглядалися.
Необхідні транспозиційні закони не прийнято.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

АНТИДИСКРИМІНАЦІЯ ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У межах підсектору «Антидискримінація та гендерна рівність» Додатку XL Україна
зобов’язалася наблизити законодавство до шести директив ЄС. Транспозиція
законодавства мала відбутися протягом 3-4 років з часу набрання чинності
Угоди про асоціацію.
Acquis ЄС цього підсектору стосувалися впровадження принципу рівного
ставлення у доступі до ринку праці, зайнятості, товарів і послуг, соціального
забезпечення, а також попередження та усунення дискримінації з підстав
расової та етнічної належності, віри та віросповідання, віку, інвалідності, статі
та гендерної ідентичності. Передбачено встановлення спеціальних правил для
батьків-працівників, вагітних працівниць і працівниць, які нещодавно народили
чи вигодовують дітей.
Транспонування анти-дискримінаційних директив спрямоване на досягнення
як довгострокових, так і короткострокових переваг для людей, суспільства,
бізнесу і держави. Простежується посилення довготермінових матеріальних
і нематеріальних активів, що сприяє конкурентоспроможності компаній,
генеруванню стабільних грошових потоків, поліпшенню якості людського
капіталу тощо. Оцінювання acquis ЄС з питань рівного ставлення у т. ч. і на
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ринку праці проводиться Європейською Комісією в рамках політики дерегуляції.
Зокрема, у 2019 р. проведено оцінку застосування принципу рівного ставлення
у питаннях соціального забезпечення. Попередні результати оцінки свідчать
про те, що переваги від транспонування Директиви 79/7/ЄС переважають
витрати, понесені на її впровадження. Загалом ці витрати були незначними,
особливо в порівнянні з суспільним благополуччям, досягнутим у результаті
сприятливої імплементації директиви. Державні органи несуть три види
прямих витрат: витрати на впровадження (пов’язані з прийняттям нових
законів, правил, процедур тощо); витрати на моніторинг (пов’язані з наймом та
оплатою праці персоналу для проведення моніторингу і звітності); витрати на
правозастосування (пов’язані з впровадженням та примусовим виконанням
нових механізмів).
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 331 / Впровадження принципу рівного ставлення у
доступі до ринку праці, товарів та послуг незалежно від расового
чи етнічного походження
• Директива 2000/43/ЄС
Удосконалення системи заходів щодо протидії дискримінації за ознаками расової
та етнічної належності, законодавчого забезпечення реалізації рівних прав і
можливостей з питань зайнятості, умов праці, соціального захисту та охорони
здоров’я, соціальних пільг, освіти, доступу до товарів та послуг.
Наближення законодавства є «раннім». У 2015 році ст. 2-1 КЗпП України «Про
рівність трудових прав громадян України» викладена у новій редакції. Проте
чинне законодавство загалом потребує наближення щодо термінологічної
визначеності,
форм/видів
дискримінації,
позитивних
дій,
юридичної
відповідальності тощо. У парламенті зареєстровані необхідні законопроекти, які
наближують законодавство до загальних вимог забезпечення рівного ставлення
та протидії дискримінації (зокрема № 0931 від 29.08.2019), проте закони не
ухвалені.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 332 / Забезпечення рівного ставлення у сфері
праці незалежно від віри чи віросповідання, інвалідності, віку чи
сексуальної орієнтації
• Директива 2000/78/ЄС
Удосконалення правового механізму, спрямованого на реалізацію рівних
прав і можливостей, та створення системи заходів протидії дискримінації за
ознаками релігії та віросповідання, обмеженості фізичних можливостей, віку
або сексуальної орієнтації у питаннях зайнятості, професійного навчання, умов
праці та членства в організаціях працівників і роботодавців.
Наближення законодавства є переважно «раннім», як загалом щодо рівного
ставлення у сфері праці, так і щодо окремих категорій працівників (зокрема,
особливостей працевлаштування осіб із інвалідністю). Чинне законодавство
забороняє дискримінацію у сфері праці (ст. 2-1 КЗпП України). Потребує
наближення щодо понятійного апарату, форм/видів дискримінації, захисту
від переслідування за подання скарги (у т. ч. заборона мобінгу), юридичної
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відповідальності тощо. Проекти законів реєструвалися у ВРУ (№ 0931 від
29.08.2019, № 10118 від 01.03.2019 та альтернативні законопроекти № 10118-1 від
18.03.2019, № 10118-2 від 19.03.2019), але закони не ухвалено. Потребує внесення
транспозиційних змін і законодавство щодо забезпечення рівного доступу
осіб з інвалідністю до ринку праці, зокрема механізм виконання роботодавцем
нормативу працевлаштування цієї категорії осіб. У ВРУ був зареєстрований
відповідний проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо зайнятості інвалідів» (реєстраційний № 4578 від 04.05.2016), але
відкликаний 29.08.2019 у зв’язку з припиненням повноважень Парламенту VIIIго скликання. Регуляторне наближення нормативного забезпечення розвитку
соціального діалогу щодо запобігання/усунення дискримінації за ознакою
статі є досконалим, оскільки Закон України «Про колективні договори і угоди»
доповнено змінами щодо змісту колективних договорів (ст. 7) та угод (ст. 8)
шляхом включення положень про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків (Закон України № 274-VI від 15.04.2008), заборони дискримінації
(Закон України № 5207-VI від 06.09.2012). Розроблений проект, а у 2020 р.
затверджені Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів
та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків у трудових відносинах (наказ Мінсоцполітики від 29.01.2020 №
56).
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 333 / Забезпечення рівних можливостей жінок і
чоловіків у доступі до товарів і послуг
• Директива 2004/113/ЄС
Зобов’язання спрямоване на удосконалення системи попередження/усунення
дискримінації за ознакою статі у доступі до товарів і послуг шляхом законодавчої
заборони прямої/непрямої дискримінації, домагання, переслідування за
оскарження дискримінації, забезпечення доступності механізму захисту осіб,
які зазнали дискримінації, уповноваження/призначення органів, які сприятимуть
та контролюватимуть рівне ставлення до жінок і чоловіків на національному рівні
тощо.
Наближення законодавства щодо ухвалення державних програмних документів
є «досконалим». Ухвалено низку програмних документів, що визначають заходи,
спрямовані на рівний доступ у т. ч. до товарів і послуг, зокрема Державна соціальна
програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період
до 2021 року (постанова КМУ від 11.04.2018 № 273). Програма визначає напрями
державної політики з питань рівного доступу до товарів і послуг, враховуючи
вимоги директиви, окреслює заходи щодо: удосконалення нормативноправової бази, урахування гендерного компонента в програмах економічного
та соціального розвитку, внесення гендерного складника до програми реформ
тощо. На рівні проектних розробок проводилася діяльність щодо забезпечення
рівного доступу до товарів і послуг: з питань освіти (Стратегія впровадження
гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір –
2021» (МОН), регіонального виміру (Стратегія впровадження гендерної рівності
на шляху до децентралізації (Мінрегіон).
Практичне впровадження щодо функціонування спеціальних органів/інституцій,
відповідальних за впровадження принципу рівного ставлення та запобігання/
усунення дискримінації є «просунутим». Відновлено діяльність Експертної ради
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з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі при
Мінсоцполітики, проводилася правова робота з покращення діяльності радників
з гендерної рівності. Запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань
гендерної політики (постанова КМУ від 07.06.2017 № 390).

Зобов’язання 334 / Впровадження рівних можливостей батьків/
опікунів на ринку праці та поєднання професійного і сімейного
життя
• Директива 2010/18/ЄС
Забезпечення рівних можливостей батьків/опікунів на ринку праці та поєднання
професійного і сімейного життя, що впроваджується шляхом встановлення
батьківської відпустки та визначення непередаваної частини відпустки для
кожного з батьків/опікунів, гнучких умов праці після повернення з відпустки,
випадків відсутності працівника на роботі у зв’язку з форс-мажорними
обставинами сімейного характеру.
Наближення законодавства є переважно «раннім». Чинне законодавство України
(КЗпП України (№ 322-VIII від 10.12.1971), Закон України «Про відпустки» (№ 504/96ВР від 15.11.1996) містить комплекс положень, що встановлюють право матері
на відпустку по догляду за дитиною, можливість використання такої замість
матері та право на безоплатну відпустку у зв’язку із сімейними обставинами.
Проте потребує наближення стосовно права батька на таку відпустку, порядку
використання непередаваної частини цієї відпустки, як і гнучких умов праці,
що дозволяють поєднувати професійне та сімейне життя обом батькам. У
ВРУ реєструвалися транспозиційні законопроекти (наприклад, № 0955 від
29.08.2019, № 9045 від 05.09.2018), проте були зняті з розгляду чи відкликані.
Необхідні закони не прийнято. 20.06.2019 прийнято Директиву № 2019/1158, котра
замінює Директиву № 2010/18/ЄС (останній день чинності якої – 31.07.2022). Нова
директива встановлює ширше коло зобов’язань, які не враховані ані в чинному
трудовому законодавстві України, ані в зареєстрованих законопроектах.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 335 / Забезпечення безпеки праці і здоров’я вагітних
працівниць, працівниць, які нещодавно народили чи годують
грудьми
• Директива 92/85/ЄЕС
Забезпечення безпеки праці і здоров’я працівниць: вагітних, жінок, які нещодавно
народили чи годують грудьми, – передбачає заборону використання їхньої праці
на роботах з небезпечними виробничими ризиками, впровадження заходів,
що зменшують/усувають негативний вплив виробничих ризиків, встановлення
положень щодо працевлаштування, звільнення, умов праці, які забезпечують
рівний доступ цих категорій жінок до ринку праці.
Наближення законодавства є переважно «раннім». КЗпП України містить комплекс
положень, спрямованих на регулювання особливостей праці цієї категорії
працівниць. Проте не у повній мірі відповідає вимогам директиви. Потребують
наближення до директиви положення щодо встановлення переліку виробничих
ризиків, за наявності яких заборонено застосувати працю цих працівниць,
надання оплатного часу для проходження медоглядів. Для забезпечення рівного
доступу до ринку праці цих працівниць потребує перегляду законодавство

399

щодо заборони їх залучення до нічних робіт, відряджень тощо та особливостей
їх звільнення. У ВРУ був зареєстрований проект кодексу ( № 0955 від 29.08.2019),
але знятий з розгляду. Наприкінці 2019 р. зареєстровані нові проекти кодексу
(№ 2410 від 08.11.2019, № 2410-1 від 08.11.2019), які лише включені у порядок денний
парламенту. У проектах продубльовані чинні норми КЗпП України щодо заборони
використання праці жінок на важких і шкідливих умовах, які були скасовані як
такі, що є дискримінаційними. Перенесені без змін положення, що є перепонами
реалізації права на працю такими жінками на практиці (наприклад, заборона
залучення таких жінок у нічний час, відправлення у відрядження незалежно від
стану їхнього здоров’я). Необхідні закони не прийнято. Не прийняті підзаконні
акти, що визначають виробничі ризики, за наявності яких не допускається
використання праці цієї категорії жінок.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 336 / Впровадження принципу рівного ставлення до
чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення
• Директива 79/7/ЄЕС
Удосконалення механізму дотримання принципу рівноправності чоловіків і
жінок у сфері соціального забезпечення у разі хвороби, інвалідності, старості,
безробіття, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і
відповідної соціальної допомоги.
Наближення законодавства щодо нормативного забезпечення рівного
ставлення до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення та ухвалення
державних програмних документів є «досконалим». Чинне законодавство
(наприклад, закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (№ 1105-XIV від 23.09.1999), «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття» (№ 1533-III від 02.03.2000), «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (№ 1058-IV від 09.07.2003)
враховує принцип рівного ставлення до чоловіків і жінок у сфері соціального
забезпечення. Ухвалено низку програмних документів, що визначають заходи,
спрямовані на рівний доступ у т. ч. до товарів і послуг, зокрема Державна
соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
на період до 2021 року (постанова КМУ від 11.04.2018 № 273). Зазначений документ
визначає загальні напрями державної політики щодо забезпечення рівного
ставлення до жінок і чоловіків, у т. ч. у сфері соціального забезпечення. Одним
із напрямів є здійснення та удосконалення механізму проведення гендерноправової експертизи нормативно-правових актів, що відповідає вимогам
директиви про виявлення та скасування законів, інших регуляторних актів, які
суперечать принципу рівного ставлення. Проте регуляторне наближення щодо
проведення такої експертизи є наразі раннім. Потребує аудиту щодо прямої/
непрямої дискримінації у зв’язку зі встановленням різних критеріїв віку/стажу
для реалізації прав у сфері соціального забезпечення.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА ПРАЦІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
У межах підсектору «Здоров’я і безпека праці» Додатку XL Україна зобов’язалася
наблизити законодавство до 27 директив ЄС. Частина з цих директив втратила
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чинність у зв’язку з прийняттям нових, тому фактична кількість директив, щодо
яких має бути виконано зобов’язання, становить 24. Транспозиція законодавства
мала відбутися протягом 2-10 років з часу набрання чинності Угоди про асоціацію.
Acquis ЄС цього підсектору стосувалися забезпечення безпечних і здорових
умов праці шляхом впровадження системи: рамкових вимог (що визначають
базові принципи охорони праці, у т.ч. попередження виробничих ризиків),
наскрізних вимог (що впроваджуються усіма роботодавцями незалежно від
сфери їхньої економічної діяльності), вимог для окремих секторів економіки та
вимог щодо впливу конкретних виробничих ризиків.
Дослідження ефективності acquis ЄС з питань створення безпечних і здорових
умов праці з огляду на понесені витрати та одержані переваги державамичленами у зв’язку з імплементацією усієї системи відповідних директив
проводилося Європейською Комісією у рамках REFIT-оцінювання (2017).
Наразі Комісія не змогла напрацювати єдиного механізму/моделі порівняння
витрат і переваг з імплементації acquis у цій сфері на рівні ЄС через низку
факторів, зокрема: складність розмежування витрат, понесених державою
у зв’язку з впровадженням вимог директив ЄС, від виконання національного
законодавства, що у багатьох країнах встановлює вищі вимоги; розмежування
«витрат із дотримання» від «адміністративних витрат», які понесуть держави,
імплементуючи вимоги директив у цій сфері; недостатність даних для
проведення такого аналізу (орієнтуватися можна на дані окремих держав, але
необхідно враховувати, що вони відображають національні особливості та
відмінності щодо створення безпечних і здорових умов праці, а не мінімальні
вимоги директив ЄС). Додаткової уваги потребують витрати щодо виконання
обов’язку з документування оцінки ризиків на підприємстві, а також ефективність
впровадження вимог середніми, малими та мікропідприємствами.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 337 / Удосконалення механізму безпеки праці та
здоров’я працівників в Україні
• Директива 89/391/ЄЕС
Удосконалення механізму безпеки праці та здоров’я працівників в Україні шляхом
законодавчого закріплення ризик-орієнтованого підходу щодо створення
безпечних і здорових умов праці.
Наближення законодавства є «раннім». Прийнято Концепцію реформування
системи управління охороною праці в Україні та План заходів щодо її реалізації
(розпорядження КМУ від 12.12.2018 № 989-р), якими визначені напрями
державної політики та заходи, що мають бути здійснені для впровадження
ризик-орієнтованого підходу функціонування системи управління охороною
праці. Значна частина заходів присвячена реформуванню законодавства,
серед яких передбачено ухвалення нового Трудового кодексу та спеціального
закону. Зазначених актів не прийнято. У рамках проекту МОП-ЄС розроблявся
відповідний законопроект, але у ВРУ не реєструвався. Закон не прийнято.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 338 / Оновлення вимог до безпеки праці та здоров’я
для робочих зон
• Директива 89/654/ЄЕС
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Оновлення вимог до робочих зон шляхом приведення їх у відповідність до
стандартів ЄС із безпеки праці та здоров’я працівників, зокрема врахування
вимог, визначених Директивою 89/654/ЄЕС.
Наближення законодавства є «раннім». Держпраці розробило проект наказу
Мінсоцполітики «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки
та охорони здоров’я працівників у робочих зонах». Проте проект не був
погоджений СПО роботодавців, СПО профспілок, відповідними ЦОВВ. Зокрема,
Державна регуляторна служба України відмовила у погодженні проекту,
зазначивши серед іншого про недоведеність розробником необхідності
впровадження вимог Директиви 89/654/ЄЕС в повному обсязі, що призвело б до
значних матеріальних витрат суб’єктів господарювання. Нормативно-правовий
акт не прийнято.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 339 / Оновлення вимог до безпеки праці та здоров’я
працівників під час використання ними робочого обладнання
• Директива 2009/104/ЄС (замінює Директиву 89/655/ЄЕС, Директиву
2001/45/ЄС)
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до мінімальних вимог щодо робочого обладнання, встановлених
Директивою 2009/104/ЄЕС.
Наближення законодавства є «досконалим». Затверджено Вимоги безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками
(наказ Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072, зареєстрований у Мін’юсті 23.01.2018
№ 97/31549). У наказі комплексно враховані вимоги Директиви 2009/104/ЄЕС щодо
сфери дії та понятійного апарату, обов’язків роботодавців (зокрема, враховує
вимоги щодо використання роботодавцем у виробничому процесі технічно
справного обладнання, яке відповідає встановленим вимогам, проведення
технічного огляду обладнання (первинного, періодичного та позачергового),
експертного обстеження обладнання, збереження та доступності результатів
обстеження обладнання, професійне та спеціальне навчання працівників з
питань експлуатації обладнання, надання працівникам необхідної інформації та
письмових інструкцій, доступних і зрозумілих для працівників). Враховані вимоги
додатків I та II директиви.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 340 / Оновлення вимог до безпеки праці та
здоров’я працівників гірничодобувних підприємств, де сировина
видобувається через свердловини
• Директива 92/91/ЄЕС
Встановлення вимог щодо охорони здоров’я та безпеки працівників, котрі
працюють у галузях, що видобувають корисні копалини за допомогою буріння,
враховуючи особливості робочого місця, діяльності, обставин та конкретного
виробничого ризику, визначених Директивою 92/91/ЄЕС.
Наближення законодавства є «раннім». Держпраці розробило проект наказу
Мінсоцполітики «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та захисту
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здоров’я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння», проте
останній не погоджений Мінсоцполітики. Міністерство повернуло проект наказу
з пропозицією включити останній до наказу Мінсоцполітики від 02.07.2018 №
943 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування».
Відповідні зміни не внесені у вказаний наказ, як і не прийнято іншого нормативноправового акту.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 341 / Оновлення вимог до безпеки праці та здоров’я
працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим
способами видобування
• Директива 92/104/ЄЕС
Встановлення вимог щодо безпеки та охорони здоров’я працівників видобувних
підприємств з підземним і відкритим способами видобування, включаючи
пошук (розвідку) корисних копалин з метою подальшого їх видобування, а також
підготовку видобутих копалин до продажу, враховуючи положення Директиви
92/104/ЄЕС.
Наближення законодавства є «досконалим». Затверджено Вимоги щодо
безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним
і відкритим способами видобування (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2018
№943, зареєстрований у Мін’юсті 27.07.2018 № 872/32324). У наказі комплексно
враховані вимоги Директиви 92/104/ЄЕС щодо сфери дії та понятійного апарату,
обов’язків роботодавців (вимоги щодо обов’язку роботодавця вжити необхідні
заходи, зокрема, при проектуванні, оснащенні, експлуатації робочих зон,
виконанні робіт під наглядом відповідальної особи, проведення інструктажів
та ін.; проведення оцінювання ризиків для життя і здоров’я працівників; вжиття
відповідних профілактичних заходів та встановлення належного нагляду за
виконанням зобов’язань роботодавця зі створення безпечних і здорових умов
праці; забезпечення системами зв’язку та попередження у разі виникнення
небезпеки, засобами евакуації та рятування, проведення навчання та медичних
оглядів працівників). Враховані положення частин А,В,С додатку до директиви.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 342 / Удосконалення правил використання
працівниками на робочому місці засобів індивідуального захисту та
мінімальних вимог до них
• Директива 89/656/ЄЕС
Удосконалення національного законодавства щодо забезпечення працівників
засобами індивідуального захисту, враховуючи вимоги Директиви 89/656/ЄЕС
щодо оцінки, якості, підбору та використання засобів індивідуального захисту на
робочому місці.
Наближення законодавства є «досконалим». Затверджено Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці (наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018
№ 1804; зареєстрований у Мін’юсті 27.12.2018 № 1494/32946). У наказі комплексно
враховані вимоги Директиви № 89/656/ЄЕС щодо сфери дії та понятійного
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апарату, обов’язків роботодавців (забезпечення засобами індивідуального
захисту, що відповідають технічним вимогам, врахування вимог безпеки
при обранні відповідного засобу захисту, проведення оцінки засобів перед
їх обранням, забезпечення засобами за кошти роботодавця, завчасне та
у доступній формі інформування працівників про засоби індивідуального
захисту, регулярне навчання працівників щодо використання засобів захисту,
інформування представників працівників про всі заходи, які можуть бути вжиті
тощо), а також положення додатків I, II, III до директиви.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 343 / Оновлення вимог безпеки праці та здоров’я на
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках
• Директива 92/57/ЄЕС
Приведення вимог безпеки праці та здоров’я працівників на тимчасових і
мобільних будівельних майданчиках у відповідність до Директиви 92/57/ЄЕС.
Наближення законодавства є «досконалим». Затверджено Мінімальні вимоги
з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (наказ
Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050, зареєстрований у Мін’юсті 08.09.2017
№ 1111/30979). У наказі комплексно враховані вимоги Директиви 92/57/ЄЕС
щодо сфери дії та понятійного апарату, обов’язків замовника, керівника,
підрядника будівництва, координаторів з питань охорони праці на стадії
розроблення проектної документації будівництва та на стадії будівництва,
роботодавців, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, щодо
забезпечення безпечних і здорових умов праці, забезпечення охорони праці
під час проектування та під час здійснення робіт на будівельному майданчику,
направлення повідомлення компетентному державному органу, розробки та
прийняття планів з охорони праці будівельного майданчика, інформування
працівників та проведення консультацій з ними та їхніми представниками тощо.
Також враховані вимоги додатків до директиви та визначено види будівельних
робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або
мобільних будівельних майданчиках; види будівельних робіт, при виконанні яких
існує підвищений ризик для життя і здоров’я працівників; мінімальні вимоги до
робочих зон та робочих місць на будівельних майданчиках, робочих місць в
приміщеннях та поза приміщеннями.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 344 / Удосконалення механізму захисту працівників
від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять
азбест
• Директива 2009/148/ЄС (замінює Директиву 83/477/ЄЕС, Директиву
91/382/ЄЕС, Директиву 2003/18/ЄС)
Приведення національного законодавства щодо захисту працівників від
шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест, у
відповідність до Директиви 2009/148/ЄС.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2021 р.). В Україні залишаються чинними ДСанПіН «Про безпеку
і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів»
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(наказ МОЗ від 01.10.2012 № 762), оскільки скасована державна реєстрація
оновлених ДСанПіН (від 29.03.2017 № 339). МОЗ України на 2020 рік запланувало
розроблення нових ДСанПіН та Концепції з ліквідації захворювань, пов’язаних із
впливом азбестовмісного пилу на 2021-2028 роки.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 345 / Удосконалення механізму захисту працівників
від впливу канцерогенів та мутагенів
• Директива 2004/37/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення у відповідність вимог щодо захисту
працівників від ризиків для їх здоров’я та безпеки, включаючи запобігання
ризикам, що виникають або можуть виникнути внаслідок впливу канцерогенів
або мутагенів на виробництві, враховуючи вимоги Директиви 2004/37/ЄС.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання знаходиться у процесі
виконання (кінцевий термін – 2021 р.). Чинне законодавство (зокрема Вимоги до
роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин
(наказ МНС України № 627 від 22.03.2012, зареєстрований Мін’юстом 10.04.2012
№ 521/20834), гігієнічний норматив «Перелік речовин, продуктів, виробничих
процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини»
(наказ МОЗ України № 7 від 13.01.2006, зареєстрований Мін’юстом 06.02.2006 №
100/11974) частково враховують вимоги директиви. Зокрема щодо віднесення
тих чи інших речовин до канцерогенних, вжиття заходів роботодавцем для
проведення оцінки ризику, організаційних заходів. Проте потребує приведення
у відповідність до переліку канцерогенних і мутагенних речовин, визначених
acquis ЄС, заходів з проведення медичних оглядів та спостереження за станом
здоров’я працівників, інформування працівників, ведення обліку тощо. Крім
того, зазначені акти потребують приведення у відповідність до національного
законодавства, прийнятого на виконання acquis ЄС з інших питань. Заплановані
підзаконні нормативно-правові акти щодо його наближення до стандартів ЄС у
сфері захисту працівників від шкідливого впливу канцерогенів та мутагенів не
приймалися
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 346 / Удосконалення механізму захисту працівників
від впливу біологічних агентів
• Директива 2000/54/ЄС
Зобов’язання передбачає врахування у національному законодавстві вимог
Директиви 2000/54/ЄС, зокрема положень щодо оцінки та обмеження ризику,
якщо не можна уникнути впливу біологічних агентів на здоров’я та безпеку
працівників.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2021 р.). Чинне законодавство частково враховує вимоги
директиви щодо вжиття превентивних заходів, оцінки ризиків, інформування та
навчання працівників (загальні вимоги визначені Законом України «Про охорону
праці» (№ 2694-XII від 14.10.1992 у редакції № 229-IV від 21.11.2002), конкретизуються
у підзаконних нормативно-правових актах (наприклад, ДСанПіН «Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
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виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»
(наказ МОЗ України № 248 від 08.04.2014, зареєстрований Мін’юстом 06.05.2014
№ 472/25249). Заплановані підзаконні нормативно-правові акти щодо його
наближення до стандартів ЄС у сфері захисту працівників від шкідливого впливу
біологічних агентів не приймалися.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 347 / Оновлення вимог безпеки здоров’я під час
роботи з екранними пристроями
• Директива 90/270/ЄЕС
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до вимог Директиви 90/270/ЄЕС щодо безпеки та захисту здоров’я
працівників під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних
пристроїв.
Наближення законодавства є «досконалим». Затверджено Вимоги щодо безпеки
та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (наказ
Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207, зареєстрований у Мін’юсті 25.04.2018
№508/31960). У наказі комплексно враховані вимоги Директиви 90/270/ЄЕС
щодо сфери дії та понятійного апарату, обов’язків роботодавця (виконання
вимог щодо забезпечення безпеки до екранних пристроїв, робочих місць
працівників з екранними пристроями, забезпечення безпеки під час роботи з
екранними пристроями. Решта вимог директиви та її додатків враховані у раніше
прийнятому законодавстві (зокрема, Державних санітарних правилах і нормах
роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних
машин (ДСанПІН 3.3.2.007-98).
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 348 / Оновлення вимог до позначень безпеки та
гігієни на робочому місці
• Директива 92/58/ЄЕС
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до Директиви 92/58/ЄЕС щодо знаків безпеки і захисту здоров’я
працівників на робочому місці.
Наближення законодавства є «досконалим». Чинним є Технічний регламент
знаків безпеки і захисту здоров’я працівників (постанова КМУ від 25.11.2009
№ 1262), який відповідає мінімальним вимогам, встановленим директивою.
Водночас Планом заходів КМУ з виконання Угоди про асоціацію (п.1361)
передбачено ухвалення та реєстрацію наказу Мінсоцполітики з цього питання.
Проект акту не оприлюднений для громадського обговорення, акт не приймався,
як і не вносилися відповідні зміни у Технічний регламент.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 349 / Удосконалення механізму захисту працівників
від впливу небезпечних хімічних речовин
• Директива 98/24/ЄС
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Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства до вимог
Директиви 98/24/ЄС щодо захисту працівників, їхнього життя та здоров’я від
впливу хімічних речовин на робочому місці, граничних значень впливу, оцінки
ризиків і запровадження запобіжних заходів.
Наближення законодавства є «просунутим». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Чинні вимоги із захисту працівників від шкідливого
впливу хімічних речовин (зокрема Вимоги до роботодавців щодо захисту
працівників від шкідливого впливу хімічних речовин (наказ МНС України
22.03.2012 № 627, зареєстрований в Мін’юсті 10.04.2012 за № 521/20834) не в
повній мірі враховують як положення директив, так і законодавства України,
вже оновленого до інших стандартів ЄС. Нові нормативно-правові акти не
приймалися.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 350 / Удосконалення механізму захисту
працівників від ризиків, що виникають або можуть виникнути у
вибухонебезпечному середовищі
• Директива 1999/92/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до Директиви 1999/92/ЄС щодо захисту працівників від ризиків,
які виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі під час
виконання робіт.
Наближення законодавства є «просунутим». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
(наказ Міненергетики від 05.06.2013 № 317, зареєстрований у Мін’юсті 26.06.2013
№ 1071/23603) в основному враховують вимоги директиви, але потребують
узгодження з оновленим законодавством України. Зміни щодо кримінальної та
адміністративної відповідальності не вносилися у відповідні кодекси.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 351 / Удосконалення механізму захисту працівників
від впливу вібрації
• Директива 2002/44/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства у
відповідність до вимог Директиви 2002/44/ЄС щодо захисту працівників від
шкідливого впливу вібрації.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Чинне законодавство (зокрема Державні санітарні
норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 (постанова
Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 39) частково
враховує положення директиви. Заплановані транспозиційні акти щодо
наближення рівнів вібрації, порядку оцінки рівня небезпеки впливу вібрації
на працівника, порядку дій роботодавця у разі виявлення такої небезпеки,
як і внесення змін до порядку проведення медичних оглядів працівників, не
ухвалювалися.
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Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 352 / Удосконалення механізму захисту працівників
від шумового впливу
• Директива 2003/10/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення у відповідність до Директиви 2003/10/
ЄС вимог національного законодавства в частині захисту працівників від
професійного ризику, спричиненого впливом шуму.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Чинне законодавство (у т. ч. Санітарні норми
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 (постанова
Головного державного санітарного лікаря України 01.12.1999 № 37) частково
враховує положення директиви. Заплановані транспозиційні акти щодо
наближення рівнів шумового забруднення, порядку дій роботодавця з оцінки
рівня небезпеки, як і внесення змін до порядку проведення медичних оглядів
працівників, не ухвалювалися.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 353 / Удосконалення механізму захисту працівників
від впливу електромагнітних полів
• Директива 2013/35/ЄС (замінює Директиву 2004/40/ЄС)
Зобов’язання передбачає приведення у відповідність до Директиви 2013/35/ЄС
вимог національного законодавства щодо захисту працівників від шкідливого
впливу електромагнітних полів.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Чинне законодавство (зокрема Вимоги до
роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних
полів (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
05.02.2014 № 99, зареєстрований у Мін’юсті 25.02.2014 № 335/25112) частково
враховує вимоги директиви. Планом заходів КМУ з виконання Угоди про асоціацію
(2017) передбачено прийняття транспозиційних нормативно-правових актів,
проте останні не ухвалювалися ЦОВВ, відповідальними за виконання завдань та
заходів.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 354 / Оновлення вимог до охорони здоров’я і безпеки
працівників, які зазнають шкідливого впливу штучного оптичного
опромінення
• Директива 2006/25/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення національного законодавства до вимог
Директиви 2006/25/ЄС щодо охорони здоров’я і безпеки працівників, які зазнають
шкідливого впливу штучного оптичного опромінення.
Наближення законодавства є таким, що не розпочиналось. Зобов’язання у
процесі виконання (кінцевий термін – 2024 р.). План заходів КМУ з виконання
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Угоди про асоціацію (2017) не визначив зобов’язань та заходів щодо наближення
національного законодавства до вимог директиви. Не заплановані заходи і
профільними міністерствами та ЦОВВ. Для регуляторного наближення потрібно
прийняти нормативно-правові акти, що визначать систему вимог щодо захисту
працівників від впливу штучного оптичного опромінення, порядку проведення
оцінки ризиків рівня небезпеки впливу штучного оптичного опромінення
на працівника, змін до порядку проведення медоглядів окремих категорій
працівників тощо.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 355 / Оновлення вимог безпеки та захисту здоров’я
працівників під час роботи на борту риболовних суден
• Директива 93/103/ЄС
Зобов’язання передбачає приведення у відповідність до положень Директиви
93/103/ЄС мінімальних вимог безпеки та захисту здоров’я працівників під час
роботи на борту риболовних суден.
Наближення законодавства є «просунутим». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Затверджені Правила охорони праці під час виконання
робіт на борту риболовних суден (наказ Держгірпромнагляду від 27.12.2006
№ 26, зареєстрований у Мін’юсті 29.01.2007 за № 74/13341), які враховують
вимоги директиви. Потребують перегляду окремих положень та приведення у
відповідність із оновленим законодавством, що імплементує інші стандарти ЄС.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 356 / Оновлення вимог до медичного обслуговування
на борту суден
• Директива 92/29/ЄЕС
Зобов’язання передбачає приведення механізму медичного обслуговування на
борту суден до вимог Директиви 92/29/ЄЕС.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). У чинне законодавство вносилися окремі зміни, що
враховують вимоги директиви. Наприклад, у 2016 році до Порядку визначення
мінімального складу екіпажу судна (наказ Мінінфраструктури від 10.11.2014
№ 575, зареєстрований у Мін’юсті 26.11.2014 за № 1507/26284) щодо включення до
екіпажу лікарів. Схвалено Стратегію та план заходів з імплементації положень
директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського
та внутрішнього водного транспорту (розпорядження КМУ від 11.10.2017 № 747-р),
якими також передбачено прийняття актів щодо проведення медичних оглядів
на борту суден та забезпечення медичним обладнанням, ліками. Необхідні
транспозиційні нормативно-правові акти не ухвалено.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 357 / Оновлення вимог безпеки та гігієни ручного
переміщення вантажів
• Директива 90/269/ЄЕС
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Зобов’язання передбачає наближення національного законодавства до
мінімальних вимог безпеки та гігієни ручного переміщення вантажів, визначених
Директивою 90/269/ЄЕС.
Наближення законодавства є «просунутим». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Чинне законодавство встановлює вимоги щодо техніки
безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт немеханізованим
способом, зокрема Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт (наказ Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21, зареєстрований у Мін’юсті
03.02.2015 за № 124/26569). Потребує коригування в частині врахування усіх
вимог директиви, залучення профільних ЦОВВ у розроблення та прийняття
відповідних актів.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

Зобов’язання 358 / Приведення показників гранично допустимих
рівнів впливу на робочому місці до стандартів ЄС
• Директива 91/322/ЄЕС, Директива 2000/39/ЄС, Директива 2006/15/ЄС
Зобов’язання передбачає встановлення індикативних обмежень гранично
допустимих рівнів впливу на робочому місці, гранично допустимих концентрацій
хімічних речовин у повітрі робочої зони.
Наближення законодавства є «раннім». Зобов’язання у процесі виконання
(кінцевий термін – 2024 р.). Заплановані заходи, спрямовані на узгодження
законодавства з першим та другим переліками гранично допустимих
концентрацій хімічних речовин (Директив 91/322/ЄЕС, 2000/39/ЄС, 2006/15/ЄС).
Заплановані нормативно-правові акти наразі не ухвалені.
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

СПІВПРАЦЯ З ПИТАНЬ СОЦІА ЛЬНОГО ЗАХИСТ У ТА
СОЦІА ЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання не передбачене Додатком XL. На основі ст. 420 Угоди про асоціацію
Уряд України визначив його як своє зобов’язання у Плані заходів з виконання
Угоди про асоціацію.
Зобов’язання спрямоване на реформування системи надання соціальних послуг
особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою
профілактики, подолання та мінімізації негативних наслідків.
КМУ самостійно встановив для себе зазначене зобов’язання, тому розглядати
його виконання через систему витрат-переваг, спричинених імплементацією
Угоди про асоціацію, не є релевантним. Реалізація оновленого національного
законодавства у сфері надання соціальних послуг потребуватиме додаткових
матеріальних, трудових і фінансових витрат, що мало б бути відображено зокрема
у пояснювальних записках до законопроектів. Проте фінансово-економічне
обґрунтування відсутнє до обидвох законопроектів.
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 359 / Реформування системи надання соціальних
послуг
• Стаття 420 Угоди про асоціацію
Зобов’язання передбачає реформування системи надання соціальних послуг, що
передбачає прийняття окремого закону та підзаконних нормативно-правових
актів, у т. ч. щодо державних стандартів соціальних послуг.
Наближення
законодавства
є
«досконалим».
Водночас
зобов’язання
відрізняється від інших, оскільки не обумовлено необхідністю наближення
до директив Додатку XL, а засвідчує бажання КМУ реформувати власне
законодавство у соціальній сфері. Закон, яким визначаються правові засади
надання соціальних послуг в Україні, був прийнятий ще у 2003 році. У травні 2016
р. зареєстровано проект закону № 4607, розгляд якого 17.01.2019 завершився
ухваленням нового Закону України «Про соціальні послуги» (№ 2671-VIII).
Протягом 2014-2019 років затверджено державні стандарти з надання соціальних
послуг щодо:
• догляду (паліативного (наказ Мінсоцполітики від 29.01.2016 № 58) та
стаціонарного (наказ Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198),
• соціальної інтеграції (випускників
Мінсоцполітики від 19.10.2016 № 1067),

інтернатних

закладів

• соціальної реабілітації (осіб з інтелектуальними та
розладами (наказ Мінсоцполітики від 17.12.2018 № 1901),

(наказ

психічними

• соціального супроводу (сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 № 318), сімей, у яких
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
(наказ Мінсоцполітики від 11.08.2017 № 1307); при працевлаштуванні та
на робочому місці (наказ Мінсоцполітики від 21.09.2016 № 1044),
• підтриманого проживання (осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
(наказ Мінсоцполітики від 07.06.2017 № 956), бездомних осіб (наказ
Мінсоцполітики від 03.04.2015 № 372),
• консультування (наказ Мінсоцполітики від 02.07.2015 № 678),
посередництва (наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 № 892),
представництва інтересів (наказ Мінсоцполітики від 30.12.2015
№ 1261), кризового та екстреного втручання (наказ Мінсоцполітики
від 01.07.2016 № 716), соціальної адаптації (наказ Мінсоцполітики від
18.05.2015 № 514), профілактики (наказ Мінсоцполітики від 10.09.2015
№ 912).
Практичне впровадження є таким, що не розпочиналось.

411

ГРОМА ДСЬКЕ
ЗДОРОВ’Я

ГРОМА ДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
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Глава 22 Угоди про асоціацію присвячена сектору громадського здоров’я та
ключовим аспектам співпраці України та Європейського Союзу у цій сфері. Така
співпраця спрямована на підвищення рівня безпеки громадського здоров’я та
захисту здоров’я населення як безумовного складника сталого розвитку та
економічного зростання.
Підписанням Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання у сфері
громадського здоров’я, які можна поділити на такі:
1. проведення реформ у сфері охорони здоров’я, у тому числі
громадського здоров’я;
2. реформа системи
захворюваннями;

епідеміологічного

нагляду

за

інфекційними

3. реформа сектору «безпека крові», а також «тканини, клітини та
органи»;
4. зменшення тягаря неінфекційних хвороб, які викликані наркотичною,
алкогольною та тютюновою залежністю, а також раннє виявлення
ракових хвороб та попередження травматизму.
Всередині ЄС різноманітність систем охорони здоров’я є великою, єдина
модель відсутня, відповідно законодавство ЄС у цій сфері є досить обмежене.
Найбільше актів ЄС зобов’язального характеру існує у сфері інфекційних
захворювань, зокрема сумісності систем епіднагляду та обміну інформацією, а
також у сфері «безпеки крові». Решта актів ЄС у сфері охорони здоров’я носить,
здебільшого, рекомендаційний характер. Відповідно зобов’язання України у
сфері громадського здоров’я в Угоді про асоціацію визначені досить гнучко.
Разом з тим, є ряд чітких зобов’язань, які Україна має виконати.
Крім того, увага до неінфекційних хвороб свідчить про значний їх вплив на
стан здоров’я населення в ЄС і в Україні. В ЄС у 2017 році 91% смертності та
87% кількості років здорового життя, втрачених через хвороби (DALYs) було
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пов’язано саме з неінфекційними хворобами1. В Україні у 2018 році неінфекційні
хвороби спричинили 30% смертей чоловіків у працездатному віці2. Крім значних
прямих витрат систем охорони здоров’я та соціального захисту, неінфекційні
хвороби також несуть ширші економічні наслідки через втрату працездатності і,
відповідно, економічної продуктивності. Найбільше смертей в Україні викликають
серцево-судинні, онкологічні та хронічні респіраторні захворювання. Ці хвороби
асоційовані з факторами ризику, такими як дієта, фізична рухливість, куріння,
зловживання алкоголем тощо і їх можна попередити своєчасним втручанням
через ефективні системи громадського здоров’я та охорони здоров’я3.

ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА
ЇЇ ПОТЕНЦІА ЛУ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Хоча в ЄС відсутнє acquis щодо загальної системи охорони здоров’я (наявні
лише деякі нормативні акти щодо інфекційних та неінфекційних захворювань)
та існують суттєві відмінності в організації надання медичної допомоги у різних
країнах, водночас питання зміцнення системи охорони здоров’я України в цілому
включено в Угоду про асоціацію та здійснюється постійний моніторинг ЄС щодо
прогресу України у цій сфері.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 360 / Впровадження реформ, розвиток первинної
медико-санітарної допомоги та навчання персоналу
• Стаття 427 Угоди про асоціацію
Угода не містить конкретних зобов’язань щодо напряму зміцнення системи
охорони здоров’я. Водночас стаття 427 Угоди вказує на наступні сфери:
впровадження реформ, розвиток первинної медико-санітарної допомоги та
навчання персоналу.
Практичне впровадження є «досконалим».
Найбільш масштабна реформа системи охорони здоров’я – це зміна системи
фінансування медичної допомоги. У цій сфері Україна за останні 5 років досягла
значного прогресу, зокрема було розроблено та прийнято Закон України «Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». З 1 квітня
2020 року фінансування для всіх видів медичної допомоги здійснюється за новою
системою - програмою медичних гарантій.
Для первинної медико-санітарної допомоги реформа фінансування розпочалася
у середині 2018 року, отримавши позитивні оцінки (Спільний звіт Світового банку
та ВООЗ 2019 р.). Реформа первинної медико-санітарної допомоги поступово
починає демонструвати вплив на якісні показники надання медичної допомоги.

1) EU Burden from non-communicable diseases and key risk factors (2018). EU Science Hub, European Commission https://ec.europa.
eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden
2) Martinez, Ramon et al. Trends in premature avertable mortality from non-communicable diseases for 195 countries and territories,
1990–2017: a population-based study. The Lancet Global Health, Volume 8, Issue 4, e511 - e523
3) WHO (2013). Integrated Management of NCDs. http://origin.who.int/ncds/management/integrated-management/en/
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Дещо менш ефективним є впровадження електронної системи охорони здоров’я,
яка є невід’ємною частиною інших реформ. Хоча eHealth частково запущено, але
система працює у режимі обмеженого функціоналу.
МОЗ також була започаткована реформа медичної освіти – Стратегія розвитку
медичної освіти в Україні затверджена на початку 2019 року. Найбільш суттєві
елементи Стратегії, які вже впроваджено – визначення мінімального прохідного
балу ЗНО для вступу на спеціальність у сфері охорони здоров’я, впровадження
міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 р., запровадження системи
безперервного професійного розвитку.

Зобов’язання 361 / Розвиток системи громадського здоров’я
• стаття 427 Угоди про асоціацію
В ЄС є кілька ключових нормативних актів, які регулюють цей сектор. Оскільки
впроваджувати нормативні документи у цій сфері потрібно з врахуванням
існуючих моделей функціонування систем охорони здоров’я, громадського
здоров’я та їх елементів, прямих транспозиційних зобов’язань Угодою на Україну
не покладається. Разом з тим, Україна повинна поступово наближувати своє
законодавство та практику до принципів acquis ЄС (Глава 22, стаття 427 (с).
Наближення законодавства є критично «раннім». Розпорядженням Кабінету
Міністрів України (КМУ) від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку
системи громадського здоров’я» було закладено початок розвитку системи,
а розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 560-р було затверджено план заходів
щодо реалізації Концепції на 2017-2020 роки4. Проте більшість із заходів плану
залишаються не реалізованими, а Закон «Про систему громадського здоров’я»
не був внесений на розгляд ВРУ. Тому законодавче регулювання розвитку
системи громадського здоров’я є фрагментарним.
Практичне впровадження є «раннім». Незважаючи на недосконале законодавче
регулювання, Україна виконала вагомі імплементаційні кроки для розвитку
системи громадського здоров’я. Зокрема, 31.05.2016 року МОЗ утворив
Державну установу «Центр громадського здоров’я МОЗ України»5, активно
розвивається мережа обласних центрів громадського здоров’я, які вже діють у
13 областях і деякі з них розпочали роботу на оцінкою викликів та пріоритетів
громадського здоров’я для населення їхніх регіонів. Проте незавершене
нормативне регулювання розвитку галузі та невизначене фінансове підґрунтя
її функціонування залишають Україну на ранній стадії імплементації реформи в
системі громадського здоров’я.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Питання попередження та контролю за інфекційними захворюваннями
розглядається на рівні ЄС з точки зору загроз для здоров’я населення. Хоча
інфекційні захворювання не є основною причиною захворюваності і смертності
у країнах ЄС, водночас у глобалізованому світі інфекційні захворювання (у
тому числі нові) можуть швидко поширюватися між країнами. У цьому контексті
4) https://www.kmu.gov.ua/npas/249618799
5) https://www.kmu.gov.ua/news/249080727

415

ЄС створив рамку для співробітництва між країнами-членами ЄС для обміну
інформацією щодо надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я,
впровадження елементів єдиної системи епіднагляду, а також систему для
раннього виявлення загроз та вчасного реагування на них.
Система епіднагляду та раннього реагування на інфекційні захворювання тісно
пов’язана з аналогічною системою ВООЗ – Міжнародними медико-санітарними
правилами, які діють і в Україні.
У окремих випадках до системи ЄС можуть бути залучені не лише країни-члени ЄС,
але і «треті сторони» за рішенням відповідного органу. Так, наприклад, у Комітеті
з питань безпеки здоров’я ЄС я (HSC) Туреччина та Сербія є спостерігачами. На
початку травня 2020 року Україну було запрошено приєднатися до вказаної Ради
у статусі спостерігача.
Для України вимоги щодо транспозиції та імплементації відповідних рішень
Європейського Союзу – це один з додаткових мотиваторів для розвитку системи
громадського здоров’я на національному рівні.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 362 / Приєднання України до європейської мережі
протидії транскордонним загрозам здоров’ю
• Рішення 2119/98/ЄС (скасовано)
• Рішення 1082/2013/ЄС від 22 жовтня 2013 року
Вказаними рішеннями ЄК була започаткована співпраця між державами ЄС
для обміну інформацією щодо випадків інфекційних хвороб та оперативного
реагування на спалахи, які можуть нести загрозу населенню ЄС.
Наближення законодавства є «раннім». В Україні не затверджено жодного
нормативного документу для наближення національного законодавства до
вказаних рішень ЄС. Обмін інформацією є несистемним: Україна передає
інформацію лише щодо декількох нозологій, визначення випадків не завжди
співпадає відповідно до законодавства та практик України та ЄС, реєстрація
випадків інфекційних хвороб в Україні є також несистемною.
Водночас Україна регулярно з’являється у звітах Європейського центру
попередження та контролю за хворобами у зв’язку з можливими загрозами
щодо поширення інфекційних хвороб з території України (наприклад, звіт від 23
березня 2018 р. «Ризики передачі кору у ЄС/ЄЕЗ», звіт «Швидка оцінка ризиків:
спалах вакциноасоційованого поліовірусу типу 1 в Україні» від 4 вересня 2015 р.).
Дана ситуація великою мірою спричинена неузгодженістю секторального
законодавства та у багатьох випадках його застарілістю, невизначеністю
інституційної бази на центральному та регіональному рівнях, слабкими
комунікаційними зв’язками як між різними галузями, так і між інституціями
громадського здоров’я та закладами охорони здоров’я.
Практичне впровадження є «раннім».
Ключовими рекомендаціями Європейської Комісії у цьому контексті, наданими
за результатами оцінки системи епідеміологічного нагляду в Україні 2015 року, є
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створення стратегічної рамки щодо розвитку системи контролю за інфекційними
хворобами, оновлення законодавства та приведення у відповідність із
законодавством ЄС, створення єдиного інституту на національному рівні,
відповідального за питання громадського здоров’я. Дані рекомендації виконані
частково.
Зокрема, створено Центр громадського здоров’я МОЗ, який поступово перебирає
функції у сфері громадського здоров’я. Водночас залишається ряд проблем:
- існування інших установ на національному рівні, які і надалі
відповідають за окремі питання громадського здоров’я;
- невпорядкована ситуація щодо регіональної системи
епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами;
- відсутність чітких процедур щодо епідеміологічного
нагляду.
Також зроблено певні кроки щодо формування стратегічної рамки протидії
інфекційним хворобам, зокрема затверджено такі стратегічні документи:
- Концепцію розвитку системи громадського здоров’я;
- Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти
шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022
року;
- Стратегію біологічної безпеки та біологічного захисту за
принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року;
- Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки;
- Національний план дій щодо боротьби із стійкістю до
протимікробних препаратів.
Разом з тим, єдиного бачення/стратегії щодо системи протидії інфекційним
хворобам сформульовано не було.

Зобов’язання 363 / Визначення переліку інфекційних захворювань,
які повинні охоплюватися системою епідеміологічного нагляду, та
визначення випадків інфекційних захворювань
• Рішення 2000/96/ЄС про інфекційні захворювання, які мають поступово
охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/
ЄС (скасовано),
• Рішення 2002/253/ЄС про випадки, що використовуються для передачі
інформації про інфекційні хвороби до мережі Співтовариства, створеної
відповідно до Рішення 2119/98/ЄС (скасовано),
• Рішення 2018/945 про інфекційні захворювання та пов’язані стани
здоров’я, які мають бути охоплені епідеміологічним наглядом, та
відповідні визначення випадків (заміняє попередні 2 акти ЄС).
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Документи визначають список інфекційних захворювань та пов’язаних
станів здоров’я, які мають бути охоплені системою епідеміологічного
нагляду та звітування у країнах ЄС, а також визначення критеріїв (клінічних,
епідеміологічних, лабораторних), за якими той чи інший випадок захворювання
має класифікуватися як відповідне інфекційне захворювання.
Наближення законодавства є «раннім». З метою імплементації відповідних актів у
2015 – 2016 роках Міністерством охорони здоров’я були розроблені та затверджені
2 нормативно-правові акти (наказ МОЗ «Про затвердження переліку інфекційних
захворювань» від 13 квітня 2016 р. № 362 та «Про затвердження критеріїв, за
якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які
підлягають реєстрації» від 28 грудня 2015 р. № 905). Водночас існує ряд питань,
через які не можна оцінювати дані рішення як повне перенесення положень актів
ЄС у національне законодавство.
Так, хоча наказ МОЗ № 362 точно переносить перелік інфекційних захворювань,
визначених рішенням 2119/98/ЄС, однак він не породжує жодних юридичних
наслідків. Зокрема, не визначає терміни та порядок проведення епідеміологічного
нагляду за вказаними інфекційними захворюваннями. Крім того, вказаний наказ
МОЗ не відповідає постанові КМУ від 21.02.2001 № 157 «Деякі питання реєстрації,
обліку та звітності щодо інфекційних хвороб», оскільки окремі інфекційні
хвороби, визначені у рішенні ЄС та відповідному наказі МОЗ, не включені у дану
постанову, тобто не підлягають обліку та реєстрації, що є складовою частиною
епідеміологічного нагляду. Пунктом 2.4 Плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи громадського здоров’я, затвердженим розпорядженням КМУ
від 18.08.2017 № 560, передбачено внесення змін до постанови № 157, однак зміни
не було внесено, наразі лише розроблений проект наказу МОЗ.
Рішення Комісії 2002/253/ЄС, яким було затверджено клінічні, лабораторні та
епідеміологічні критерії для визначення випадків інфекційних хвороб, було
повністю перенесено у національне законодавство наказом МОЗ № 905
від 28.12.2015. Крім того, у 2019 було оновлено визначення випадків кору та
краснухи. Разом з тим, не було змінено інші накази Міністерства, якими також
затверджуються критерії для визначення випадків інфекційних хвороб. Часто
визначення випадків у різних документах МОЗ не співпадає (наприклад,
визначення випадку сифілісу у Методиці діагностики, лікування і профілактики
ІПСШ, затвердженій наказом МОЗ від 07.06.2004 № 286, та наказі МОЗ від
28.12.2015 № 905 не співпадає). У зв’язку з цим є необхідність ревізії нормативноправової бази у сфері інфекційних хвороб для приведення його у відповідність із
вказаним Рішенням Комісії.
Також необхідно врахувати, що вказані Рішення Комісії було декілька разів
замінено та об’єднано у єдиний акт (Рішення Комісії 945/2018 від 22.06.2018),
список хвороб, що підлягають епідеміологічному нагляду, оновлено та
розширено відповідно до актуальної епідемічної ситуації (наприклад, включено
хворобу Зіка), окремі критерії переглянуто, додано визначення нових випадків.
Враховуючи це, існує необхідність переглянути і відповідне законодавство
України.
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РАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Ракові захворювання є однією з основних причин ранньої смертності, особливо
у країнах з низьким і середнім рівнем доходів. Статистика свідчить, що у
розвинутих країнах понад 85% осіб, яким діагностували онкозахворювання,
проживають наступні 5 років. Водночас в Україні ми маємо зовсім інші реалії –
ми посідаємо друге місце в Європі за темпами поширення раку, а на обліку
перебуває майже 1 млн. хворих на злоякісні новоутворення. В усьому світі одним
з найбільш ефективних методів боротьби з онкологією є рання діагностика та
профілактика.
Законодавство ЄС у цій сфері носить рекомендаційний характер. Водночас
впровадження даних рекомендацій матиме позитивний ефект як для здоров’я
населення, так і позитивні економічні наслідки6.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 364 / Запровадження комплексного підходу до
діагностики ракових захворювань, заснованого на кращих
практиках держав-членів ЄС
• Рекомендація Комісії 2003/878/ЄС «Про обстеження на виявлення
ракових захворювань» від 2 грудня 2003 року
Рекомендація Комісії 2003/878/ЄС спрямована на покращення комплексного
підходу до раннього виявлення ракових захворювань, що дозволить зменшити
пов’язану смертність, а також знизити витрати на лікування раку. Серед
ключових рекомендацій: запровадження скринінгових програм, розвиток
централізованих баз даних, забезпечення доступності цільових груп до
впроваджених скринінгових програм, регулярний моніторинг ефективності
програм, навчання персоналу, впровадження новітніх тестів з врахуванням
результатів міжнародних досліджень тощо.
Це зобов’язання не передбачає безпосередньої розробки законодавчих актів.
Практичне впровадження є «раннім». Україною було зроблено кілька вагомих
кроків для запровадження комплексного підходу до діагностики ракових
захворювань. Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань
для досягнень глобальних цілей сталого розвитку7 містить раннє виявлення
онкологічних захворювань як один із пріоритетних напрямів попередження
розвитку неінфекційних хвороб. Раннє виявлення раку молочної залози,
колоректального раку та раку передміхурової залози серед осіб з груп
підвищеного ризику та обстеження на виявлення інших ракових захворювань
у симптоматичних людей увійшли до переліку послуг на первинній ланці8,
а програмою медичних гарантій спеціалізованої та високоспеціалізованої
допомоги передбачено діагностику та лікування хіміотерапевтичними і
радіологічними методами у спеціалізованих та високоспеціалізованих закладах
6) Світовий економічний збиток від онкозахворювань перевищує 1 трильйон доларів США. Україна теж страждає від збитків,
заподіяних даною хворобою, особливо зважаючи на те, що за статистикою 35% померлих від раку – люди працездатного віку.
7) Розпорядження від 26.08.2018 КМУ №530-р https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-zahodivshchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-cilej-stalogo-rozvitku
8) Наказ МОЗ України від 19.03.2018 №504 «Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги» https://moz.gov.
ua/uploads/0/4207-dn_20180319_504.pdf#page=3
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охорони здоров’я9. Незважаючи на важливість цих кроків, перелічені заходи
відносяться до ранньої діагностики раку, а згадана рекомендація Комісії
регламентує впровадження скринінгових програм, які мають на меті виявлення
раку на досимптомній стадії шляхом проведення систематичних скринінгових
обстежень серед осіб з груп ризику. В Україні поки що таких програм не існує,
а незавершена реформа системи громадського здоров’я і недосконале
організаційне забезпечення реформи первинної ланки системи охорони здоров’я
стоять на заваді розвитку систематичних і ефективних скринінгових програм.

ТЮТЮН
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Куріння тютюну є одним із найзначніших факторів ризику виникнення
неінфекційних захворювань і залишається викликом для громадського здоров’я
в країнах із середнім і низьким рівнем доходів, як, наприклад, Україна. Тому
виконання цього зобов’язання має на меті мінімізувати шкідливий вплив від
куріння тютюну на здоров’я населення України.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 365 / Транспозиція політик щодо виробництва,
представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів
• Директива 2001/37/ЄС від 5 червня 2001 року
• Директива 2003/33/ЄС від 26 травня 2003 року
• Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 року
• Стаття 428 Угоди про асоціацію
Стаття 428 Угоди зобов’язує Україну наблизити своє законодавство та практику
до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері регулювання тютюну. Перелік
відповідних актів acquis ЄС визначено у Додатку XLІ до Угоди. Хоча цим Додатком передбачено, що в Україні мають бути законодавчо впроваджені положення
Директиви 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001
р., з квітня 2014 року Європейський Парламент і Рада прийняли рішення про
прийняття нової Директиви 2014/40/ЄС та скасування Директиви 2001/37/ЄC.
Таким чином, зобов’язання згідно з додатком XLI до Угоди слід тлумачити, як
зобов’язання України впровадити в своє національне законодавство положення
Директиви 2014/40/ЄС, що передбачено Планом заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС10.
Регуляторне наближення є «раннім». Національне законодавство повністю
відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/37/ЄС «Про
наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів державчленів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів» від
5 червня 2001, проте оновлення Директиви у 2014 році вимагає від України
внесення відповідних змін і до національного законодавства. Три законопроекти
9) Національна служба здоров’я України. Пакети медичних послуг. https://nszu.gov.ua/storage/editor/files/paketi-medichnikhposlug-07022020_1581100466.pdf
10) Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-proasociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
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на задоволення цих вимог зареєстровані у ВРУ, хоча не всі вони повністю
задовольняють виконання зобов’язання. Проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства
України до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС від
3 квітня 2014 року» 2719 від 11.01.2020 повністю задовольняє зобов’язання щодо
транспозиції. Але відсутність політичної волі ставить під загрозу прийняття
цього законопроекту Верховною Радою
Практичне впровадження не розпочато. План заходів з виконання Угоди про
асоціацію містить дев’ять імплементаційних завдань на виконання цього
зобов’язання. Проте без прийняття відповідного закону чи законів їхнє виконання
не буде забезпечене.

А ЛКОГОЛЬ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Алкоголь є доступною речовиною, яка має потенціал викликати залежність
та негативно впливати на фізичне, психічне і соціальне здоров’я осіб, які
ним зловживають. Алкоголь є одним з чотирьох провідних факторів ризику
передчасної смерті і викликає приблизно 5% глобального тягаря захворювань11.
Особливою групою ризику є діти і підлітки, які можуть використовувати алкоголь
для поліпшення взаємин з однолітками і забезпечення соціальних потреб у
час дорослішання. Проте для підлітків і дітей вживання алкоголю є особливо
небезпечним, оскільки асоціюється із значним збільшенням ймовірності
психічних і нейрокогнітивних захворювань в пізнішому житті12. Якщо в країнах ЄС
тенденція вживання алкоголю підлітками знижується, в Україні вона залишається
високою. 85.7% українських підлітків має досвід вживання алкоголю і майже
половина – вживали алкоголь десять разів і більше13.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 366 / Поступове наближення законодавства до
принципів acquis ЄС щодо визначення основних детермінант
здоров’я, таких як алкогольна залежність і зменшення вживання
алкоголю молоддю
• Рекомендація Ради 2001/458/ЄС від 5 червня 2001 року
Впровадження стратегій профілактики вживання алкоголю серед дітей, підлітків
і населення загалом є доцільним з огляду на Угоду про асоціацію, в якій Україна
бере на себе зобов’язання наближати законодавство до принципів acquis ЄС,
зокрема щодо «пропагування здорового способу життя, визначення основних
детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, наприклад здоров’я
матері і дитини, психічне здоров’я, алкогольна, наркотична та тютюнова
залежність» (Глава 22, стаття 427 (с), Угоди про асоціацію).

11) WHO. Adolescent alcohol-related behaviors: trends and inequalities in the WHO European region, 2002-2014. Collaborative, crossnational study, 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/382840/WH15-alcohol-report-eng.pdf?ua=1
12) WHO. Adolescent alcohol-related behaviors: trends and inequalities in the WHO European region, 2002-2014. Collaborative, crossnational study, 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/382840/WH15-alcohol-report-eng.pdf?ua=1
13) Український інститут соціальних досліджень. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які
навчаються: поширення й тенденції в Україні. EPSAD-2019. http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/B_Report_ESPAD_2019_
Internet.pdf
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Регуляторне наближення не розпочиналось. Оскільки прямих транспозиційних
зобов’язань в цій сфері немає, але є домовленість про загальне наближення
законодавства, можна вважати що Україна є на підготовчому етапі
транспозиційних зобов’язань.
Розпочата реформа громадського здоров’я та прийняття урядом цілей сталого
розвитку, дали поштовх початку роботи з запобігання шкоди від вживання
алкоголю на здоров’я населення, яке відображене заходами національного плану
щодо неінфекційних захворювань. Передбачена робота органів національної
влади над вдосконаленням регулювання реклами алкоголю і удосконалення
контролю за продажем алкоголю неповнолітнім. Проте ці зміни поки що не
закріплені законодавчо.
Практичне впровадження є «раннім». Імплементація існуючої нормативної бази
про заборону реклами алкогольних напоїв на телебаченні та радіо між 6:00 та
23:00 годинами не виконується в повному обсязі, оскільки існують нормативні
прогалини, як от дозвіл спонсорських повідомлень виробниками алкогольних
напоїв, які забезпечують їхню присутність в інформаційному просторі. Контроль
за дотриманням заборони продажу алкоголю неповнолітнім виконується
епізодично правоохоронними органами, а системні міжсекторальні заходи не
здійснюються.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я – НАРКОТИЧНА ЗА ЛЕЖНІСТЬ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Залежність від наркотиків, чи інших речовин, це хвороба, яка проявляється
компульсивним споживанням речовин, незважаючи на шкідливі наслідки. Люди
з наркотичною залежністю можуть мати вищі рівні ризикованої поведінки,
яка пов’язана з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами, іншими
негативними впливами на здоров’я. Рівень ризикованої поведінки серед
споживачів наркотиків корелює з рівнем криміналізації наркотиків – що вищий
рівень криміналізації, тим більший негативний вплив на здоров’я14. Проте,
існують дієві способи лікування та профілактики наркотичної залежності, а
також механізми зменшення шкоди для здоров’я серед споживачів наркотиків.
Саме задля мінімізації шкоди для здоров’я від наркотичної залежності, ця сфера
увійшла в Главу 22 Угоди. Моніторинг та систематичне вивчення проблематики
вживання наркотиків в ЄС стали запорукою успішного подолання викликів
громадського здоров’я, пов’язаних з наркотичною залежністю в деяких його
країнах. В Україні ж, наркотична залежність розглядалась і вирішувалась,
здебільшого, в правоохоронній площині15. Це зобов’язання передбачає тіснішу
співпрацю з Європейським Союзом і його відповідними структурами, моніторинг
і вивчення питань, пов’язаних з наркотичною залежністю і нелегальним обігом
наркотиків задля зменшення шкоди здоров’ю від наркотичної залежності.

14) DeBeck, Kora et al. «HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review.» The lancet. HIV
vol. 4,8 (2017): e357-e374. doi:10.1016/S2352-3018(17)30073-5
15) Одеська правозахисна група «Верітас». Питання сучасної наркополітики України: права людини та доступ до лікування.
Харків: «Права людини» 2011
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 367 / Поступове наближення законодавства до
принципів acquis ЄС щодо визначення основних детермінант
здоров’я, таких як наркотична залежність, задля боротьби
з наслідками для здоров’я та соціальними наслідками
наркозалежності
• Рекомендація Ради 2003/488/ЄС від 18 червня 2003 року
Документ рекомендує запроваджувати державні стратегії щодо попередження
наркотичної залежності, вживання наркотичних засобів, а також запровадження
цілого ряду сервісів, зокрема (але не виключно) надання інформації та
консультування споживачам наркотиків щодо зменшення загроз для здоров’я,
розробки та впровадження методологій «аутріч» роботи, використання методів
«рівний рівному» у роботі з споживачами наркотиків, інформування громад та
сімей, забезпечення вакцинації населення проти гепатиту В, забезпечення
лікування від наркотичної залежності споживачів наркотиків відповідно до
потреб за різноманітними методиками, доступу до презервативів і ін’єкційних
матеріалів тощо.
Регуляторне наближення є «досконалим». Приєднання України до Розширеної
часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі
проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (Група ПОМП). Ця
група є міждержавним органом, до основних завдань якого належить здійснення
всебічного вивчення проблем зловживання наркотиками та їх незаконного
обігу, а також розробка та впровадження комплексних заходів у боротьбі
з наркозалежністю на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Законопроект про приєднання до ПОМП був розроблений МОЗ, пройшов стадію
громадського обговорення, проте на розгляд Верховною Радою внесений не
був. Отже, Україна поки що не є членом цієї групи.
Відновлення співпраці з Європейським моніторинговим центром з питань
наркотиків та наркотичної залежності та розроблення і подання на розгляд
КМУ проекту постанови щодо моніторингу проблем, пов’язаних з наркотичними
засобами та їх вживанням в Україні, за показниками Європейського
моніторингового центру відбулося. Україна є членом міжнародної робочої групи
з Європейського моніторингового центру за програмою Східного партнерства.
МОЗ у липні 2019 р. подало проект акту щодо проведення моніторингу
наркотичної та алкогольної політики, який був прийнятий постановою КМУ №
689 від 10.07.201916. Цим документом також було встановлено Центр психічного
здоров’я та моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України як відповідальний
за проведення моніторингу орган виконавчої влади.
Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року була
прийнята розпорядженням КМУ № 735-р ще у 2013 році17, проте вона не відповідає
нормам ЄС у цій сфері. План заходів до Стратегії на 2019-2020 рр., прийнятий
розпорядженням КМУ від 6.02.2019 № 56-р, частково наближає норми ЄС, але не
у повній мірі.

16) https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-provedennya-monitoring-689
17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80
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Практичне впровадження є «раннім», оскільки не було забезпечено фінансових
та організаційних умов для їх систематичного впровадження. Центр психічного
здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ отримав фінансування на
забезпечення кадрових ресурсів, але фінансування фактичних моніторингових
робіт не було виділене у 2019 році. Окрім того, методологія збору і моніторингу
інформації Європейського центру передбачає, крім збору статистки від закладів
охорони здоров’я, ще й проведення ґрунтовних репрезентативних досліджень
вживання наркотиків серед різних вікових груп. Проте ця діяльність теж
залишається непрофінансованою. Збір статистичної інформації для моніторингу
не інтегрований до ширшої стратегії реформи медичної статистики і ефективного
обміну інформацією. Міжсекторальна співпраця для комплексної імплементації
теж не забезпечена. Без цих ключових аспектів, які дозволять Центру ефективно
збирати інформацію, готувати аналітичні дані для інформування політик і
практики, а МОЗу координувати міжсекторальну протидію наркозалежності,
ефективні заходи щодо запобігання шкоди для здоров’я від наркотичної
залежності впровадити неможливо.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТКАНИН ТА КЛІТИН
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Запровадження трансплантації тканин та клітин в Україні обговорюється вже
роки, і немає ні в кого сумніву в доцільності реалізації такої політики. Проте перші
практичні кроки щодо впровадження трансплантації почалися тільки нещодавно.
Наскільки вони прогресивні та чи запустять повноцінне функціонування системи
трансплантації в Україні побачимо зовсім незабаром. В Україні щорічно проводять
невелику кількість родинних трансплантацій нирок та печінки, тому для надання
медичної допомоги методом трансплантації, відповідно до життєвих показників,
доводиться шукати клініки за кордоном. Для виконання такого лікування держава
впроваджує спеціальну програму «Лікування за кордоном», за яку відповідає
МОЗ та яка постійно є причиною численних скандалів та розслідувань. Так,
на реалізацію програми у 2019 році було витрачено 922 млн грн. з державного
бюджету. За умови розроблення та впровадження дієвого законодавства,
що буде базуватися на європейських практиках, проведення трансплантацій
незабаром стане можливим в Україні, а державі це дозволить зекономити кошти
на лікуванні українців за кордоном та інвестувати їх у розвиток власної медичної
галузі.
Зміна ментального ставлення населення до питання трансплантації є надзвичайно
важливою, а тому варто приділити особливу увагу розробці інформаційного
складника реформи. Варто враховувати також сильний вплив забобонів та
страхів, які існують в суспільстві, тому розроблення дієвої інформаційної кампанії
має запускатися паралельно із законодавчими процесами.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 368 / Реформування сфери трансплантації тканин і
клітин людини
• Директива 2004/23/ЄС
• Директива 2006/17/ЄС, яка встановлює правила впровадження
Директиви 2004/23/ЄС
• Директива 2006/86/ЄС, що впроваджує Директиву 2004/23/ЄС
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Поставлені завдання перед Україною щодо наближення сфери трансплантації
до європейських стандартів, перш за все, стосуються розвитку інституційної
структури (визначення уповноваженого ЦОВВ та інших відповідальних
державних органів), встановлення стандартів якості та безпеки для донорства,
впровадження механізму відстеження переміщення тканин та клітин, а також
механізму моніторингу та обміну інформацією щодо негативних явищ та реакцій,
пов’язаних із трансплантацією.
Регуляторне наближення є «раннім». Відбулося часткове оновлення
законодавства, зокрема прийнято Закон України «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині» та ухвалено важливі правки у
2019 році. Таким чином, закон врегулював наступні питання:
- було усунуто надмірну зарегульованість процесів та
переведено певну їх частину на рівень підзаконних
нормативно-правових актів;
- вказано про визначення державного органу, який буде
відповідати за якість та безпеку трансплантації тканин
і клітин людини (відповідні зміни були підготовлені до
Положення про МОЗ);
- заплановано створення двох державних інформаційних
систем у сфері трансплантації (попередньо планується
запуск на 2021 рік);
- введено термін трансплант-координатор (це важливо, як
для підготовки відповідних фахівців у навчальних закладах,
так і для надання належного спектра послуг під час та після
трансплантації);
- визначено основні поняття імпорту/експорту тканин
і клітин, що є важливим для координації роботи з
міжнародними партнерами;
- дозволені взаємодія і фінансове забезпечення закладів
охорони здоров’я, які займаються трансплантацією
незалежно від їх форми власності (головним критерієм стає
відповідність лікувальних закладів ліцензійним умовам);
- закріплено критерії для прийняття рішень щодо отримання
дозволу на проведення трансплантацій для закладів охорони
здоров’я (далі – ЗОЗ) зусунувши натомість суб’єктивність
рішень тих чи інших органів та комісій;
- створено умови для використання інформації у недержавних
реєстрах щодо потенційних донорів гемопоетичних
стовбурових клітин та пошуку донорів гемопоетичних
стовбурових клітин у реєстрі WMDA (Всесвітня асоціація
донорів кісткового мозку), тим самим даючи доступ до
необхідного трансплантаційного матеріалу для пацієнтів
України.
В рамках Закону введено більш жорстку відповідальність за умисне порушення
у сфері трансплантації шляхом прийняття змін до деяких законодавчих актів
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України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.
Тим самим було внесено зміни до Кримінального кодексу, зокрема:
- в ст. 143 визначено відповідальність за порушення
встановленого законом порядку трансплантації анатомічних
матеріалів людині;
- за вилучення у людини шляхом примушування або обману її
анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації;
- за дії вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному
стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного;
- за незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини.
Практичне впровадження є «раннім» або не розпочиналось. Постановою18
Кабінету міністрів України було скасовано Перелік державних та комунальних
закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мали право
провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних
матеріалів людині. Скасувавши обмежений перелік закладів, трансплантацію
фактично визнано лише методом лікування, який дозволено застосовувати будьяким лікувальним закладам незалежно від форми власності, за умови наявності
ліцензії МОЗ.
Також, у 2019 році було розпочато роботу 12-ти пілотних закладів охорони
здоров’я щодо проведення ними трансплантацій відповідно до прийнятої
постанови Кабінету міністрів України19 та було встановлено тарифи на послуги
з трансплантації органів та гемопоетичних стовбурових клітин, які надаються
закладами охорони здоров’я пілотного проекту20.

Зобов’язання 369 / Розроблення і здійснення заходів з метою
стимулювання добровільного та безоплатного донорства тканин і
клітин
• Директива 2004/23/ЄС
Директива 2004/23/ЄС робить акцент на необхідність стимулювання
інформаційних та ознайомчих кампаній на національному та європейському
рівні щодо здійснення донації тканин, клітин та органів. В європейській директиві
зазначається, що такі кампанії можуть проходити під єдиним гаслом «Всі ми
потенційні донори». Зважаючи на усталений світогляд та традиції в суспільстві,
тема трансплантації ще є досить новою та потребує підтримки на державному
рівні. На думку європейських експертів саме такі інформаційні кампанії
допоможуть громадянам у прийнятті рішення щодо можливого донорства.
Регуляторне наближення є «просунутим». Закон України «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині» передбачає запровадження
18) Постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного
лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» від 5 вересня 2018 р. № 707 https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/707-2018-%D0%BF#Text
19) Постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного
лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» від 5 вересня 2018 р. № 707 https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/707-2018-%D0%BF#Text
20) Постанова КМУ «Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного
проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів» від 18 грудня 2019 р. № 1083 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-poslug-t-a1083
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системи інформаційної підтримки трансплантації та діяльності, пов’язаної з
трансплантацією, зокрема через інформаційно-просвітницьку роботу щодо
формування позитивного ставлення у суспільстві до донорства анатомічних
матеріалів.
Практичне впровадження не розпочато. Проте на сьогодні поки не було
проведено роз’яснювальних інформаційних всеукраїнських кампаній, діалог між
державними інституціями та громадянами на цю тему поки не відбувся.

БЕЗПЕКА КРОВІ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Безпека крові – це важливий елемент загальної інтеграції системи громадського
здоров’я до європейських стандартів. Адаптація системи крові охоплює як
інституційний складник (реформу закладів, які відповідальні за заготівлю крові
та її компонентів) так і законодавчий (закони та підзаконні акти). У 2015 році
європейськими експертами була здійснена оцінка української системи крові та
зазначено наступні недоліки: стратегічне управління системою; безпека крові;
нестабільне забезпечення пацієнтів компонентами і препаратами з плазми.
До цього варто додати, що і самі центри та їх інфраструктура перебувають у
занедбаному стані та потребують капітальних інвестицій. Проте і до сьогодні
законодавство суттєво не було змінено.
Важливим для європейського законодавства є поняття «безпечної крові», адже
від цього безпосередньо залежить життя реципієнта, проте цього не можливо
досягнути, допоки не буде оновлена інфраструктура та норми законодавства
щодо системи крові.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 370 / Реформування сфери безпеки крові та її
компонентів
• Директива 2002/98/ЄС
• Директива 2004/33/ЄС про виконання Директиви 2002/98/ЄС
• Директива 2005/62/ЄС, що впроваджує Директиву 2002/98/ ЄС
Європейські норми спрямовані на впровадження стандартів якості та
безпечності крові, як шляхом оновлення технічних процедур, так і через
розбудову інституційної структури, яка б забезпечила контроль, моніторинг та
оцінку. Саме тому перед Україною поставлено задачу розбудувати вертикаль
органів, які будуть взаємодіяти в системі крові, та імплементувати в національне
законодавство низку директив ЄС, що встановлюють стандарти якості та безпеки
збору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження донорської крові
та її компонентів, а також системи якості для установ, що працюють із кров’ю. В
основі європейського регулювання лежать принципи добровільності донорства,
анонімності донора та реципієнта, а також відсутності прибутку для установ, що
задіяні в послугах з переливання крові.
Регуляторне наближення є «раннім». Так, з метою створення національної
системи крові Кабінет міністрів України у 2019 році прийняв Стратегію розвитку
національної системи крові на період до 2022 року (далі – Стратегія).
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Важливо, що в Стратегії закріплено координатора системи крові – МОЗ, що було
однією з європейських вимог. Стратегія містить численні позитивні рішення
щодо функціонування системи крові в Україні (створення єдиної бази донорів,
розвиток потенціалу закладів та установ системи крові, перехід фінансування
ЗОЗ на відшкодування витрат за одиницю використаного компонента крові від
НСЗУ, популяризація та розвиток безкоштовного донорства та інше), проте
підзаконні акти на її виконання так і не було розроблено.
Новацією стає визначення в Стратегії державної підтримки для розвитку
державно-приватного партнерства щодо організації та популяризації донорства
крові, заготівлі донорської крові та її компонентів. Тим самим це дозволило
приватному сектору спільно з державними інституціями провадити діяльність
у сфері крові, наприклад, партнерство у ТОВ «Сумський обласний центр крові»
спільно з ТОВ «ФЗ Біофарма».
Практичне впровадження є «раннім» або не розпочато. В 2019 році було подано
законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації
штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони
здоров’я», де одним з пунктів було визначено, що діяльність із взяття, переробки,
зберігання донорської крові та її компонентів дозволяється лише за наявності
відповідної ліцензії МОЗ. Водночас Закон України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (ст. 7) не передбачає видачу ліцензії на «Переробку
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності
банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини», хоча ліцензування цієї
діяльності – є однією з вимог ЄС. Тому на сьогодні виконання зобов’язання щодо
такого ліцензування не реалізовано.
Цим же законопроектом суб’єктам підприємницької діяльності дозволяється
переробку та зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію
виготовлених з них препаратів. Проте за умов відсутності ліцензійних вимог
до взяття, переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації
крові та її компонентів - таке положення виглядає ризиковим.
Однією з вимог адаптації української системи крові до європейських вимог є
проходження системи акредитації українськими закладами крові. З цією метою
у 2019 році розпочалася самооцінка 15 закладів у сфері крові з різних регіонів
для визначення стану їх готовності до акредитації відповідно до Директиви
2002/98/ЄC та Директиви 2005/62/ЄC, а також стандартів ЄС-GMP, PIC/S GMP
для установ і закладів переливання крові, керівництва РЄ «Керівництво з
приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові» та ISO
серії 9000 із застосуванням адаптованого інструменту оцінки Європейської
системи інспектування служб крові (EuBIS ). Дана самооцінка була завершена та
за результатами були підготовлені рекомендації для удосконалення діяльності
центрів крові.

Зобов’язання 371 / Запровадження політики стимулювання
добровільного та безоплатного донорства крові
• Директива 2002/98/ЄС
Добровільне та безоплатне донорство крові є золотим стандартом у світі, а тому
його впровадження та популяризація є надзвичайно важливими для України. Так,
Директива 2002/98/ЄС зазначає, що саме добровільне та безоплатне донорство
крові є фактором, що сприяє безпечності крові та її компонентів для пацієнтів, а
тому варто вживати всіх заходів з його розвитку.
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На сьогодні в Україні коефіцієнт добровільних та безоплатних донорів є низьким
(11 донорів на 1 тис. населення, тоді як світовий стандарт знаходиться на позначці
33 донора на 1 тис. населення). Саме тому держава має приділяти належну увагу
даному напряму та інвестувати у його розвиток.
Наближення законодавства є «раннім». Відповідно до прийнятої у 2019 році
Стратегії, заплановано здійснити важливі кроки для покращення ситуації з
інформування широких верств населення про добровільне та безоплатне
донорство (розробити проект плану заходів щодо проведення інформаційних
кампаній, проведення загальнонаціональної інформаційно-просвітницької
кампанії, переглянути підходи до визначення статусу донора крові та її
компонентів і запровадити нові механізми мотивації донорства), проте відповідні
підзаконні акти так і не було розроблено.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОПАГ УВАННЯ
БЕЗПЕКИ
Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Говорячи про європейські рекомендації щодо попередження травматизму
та пропагування безпеки ми, перш за все, зосереджуємося на дорожньотранспортних пригодах, оскільки вони в Україні посідають перше місце за
причиною смерті молоді віком від 15 до 24 років та другою за поширеністю
причиною смерті дітей віком від 5 до 14 років. Стан на дорогах України міжнародні
експерти оцінюють як незадовільний, а рівень смертності та травматизму
внаслідок ДТП в Україні є одним з найвищих в Європі. Так, за 2018 рік сталося
більше 150 тис. ДТП, в яких загинуло близько 3 400 людей і ще майже 31 тисячу
було травмовано21. У 2017 – 2018 роках були прийняті стратегія та державна
програма щодо покращення безпеки дорожнього руху22, проте цифри у 2019
році суттєво не змінилися: у ДТП загинуло 3 454 людини, були травмовані 32
736 людей, а загалом на українських дорогах сталося 160 675 аварій23. Від такої
ситуації Україна потерпає й соціально-економічно. Так, збитки від дорожньотранспортного травматизму оцінюються в 4,5 млрд. доларів США на рік24, а
десятки тисяч українців дістають поранення чи інвалідність щороку і їх стиль
життя змінюється через отримані травми назавжди.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 372 / Покращити безпеку дорожнього руху, сприяти
запровадженню заходів по запобіганню травм
• Рекомендації Ради 2007/C 164/01 від 31 травня 2007 року щодо
попередження травматизму та сприяння безпеці
Рекомендації ЄС, які не є обов’язковими для виконання Україною, акцентують
увагу на вживанні заходів щодо запобігання травмуванню, що завжди є кращим
21) https://phc.org.ua/news/kilkist-dtp-u-sviti-zrostae-vooz
22) Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»
від 14 червня 2017 р. № 481-р; Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» від 28.03.2018 № 231-р; Постанова КМУ «Державна програма
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» від 25 квітня 2018 р. № 435;
23) Роз’яснення від Патрульної поліції https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10219504369992438
24) Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»
від 14 червня 2017 р. № 481-р;
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варіантом ніж вирішення наслідків подій, що вже відбулися. В рекомендаціях
також акцентують увагу на скоординованому підході щодо використання даних
про травми, моніторингу їх та звітуванні для вдосконалення національної
політики із запобігання травмам.
Наближення законодавства є «раннім». В Україні в кінці 2019 року до ВРУ було
подано проект закону № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності за окремі порушення у сфері
безпеки дорожнього руху»25. Відповідно до законопроекту, він зосереджений
на запобіганні вчиненню правопорушень, сприянню більш стриманій і виваженій
поведінці водіїв на дорогах, що, як наслідок, має призвести до зменшення
кількості ДТП.
Важливим аспектом запропонованого проекту є підвищення штрафів та
посилення кримінальної відповідальності, наприклад:
- порушення правил користування ременями безпеки або
мотошоломами (на сьогодні штраф 51 грн, пропонується 510
грн.);
- перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год (з 510 до
3 400 грн);
- керування транспортними засобами особами, які
перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого
сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів (штраф для
водія від 10 200 грн.).
Значно посилюється кримінальна відповідальність:
- позбавлення права керувати транспортними засобами
визначається як додаткове покарання і за його порушення
призначається строк – до 10 років;
- якщо порушення спричинило потерпілому тілесне
ушкодження середньої тяжкості, то пропонується
застосування штрафу від 51 000 грн до 85 000 грн або арешт
на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років,
з позбавленням права керувати транспортним засобом на
строк від 3 до 5 років тощо.
Практичне впровадження не розпочато. Законопроект має бути розглянуто у
ВРУ у 2020 році.

25) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67814
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Експертка: Галина Усатенко
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Зобов’язання сектору «Освіта» передбачає гармонізацію освітніх систем України
та Європейського простору освіти. Це стає однією з важливих умов відкритості
кордонів, а разом з тим академічної мобільності та розподілу трудових ресурсів.
Зобов’язання сектору «Освіта» можна умовно поділити на три напрями:
а) розробка нормативно-правової й імплементаційної бази
для міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій,
складником якої є Національний реєстр кваліфікацій;
б) практичне впровадження принципів академічної
доброчесності на різних рівнях системи освіти, що сприяє
інтернаціоналізації української освіти;
в) реалізація цінностей і принципів освіти упродовж життя як
першорядного завдання Цілей тисячоліття.
Реалізація цих зобов’язань дозволить:
- узгодити систему освіти, результати навчання (особливо
професійної та вищої освіти) з ринком праці;
- через стандарти вищої освіти та практичне впровадження
принципів академічної доброчесності гармонізувати вищу
освіту України з рівнем країн ЄС;
- втілити в реальність навчання впродовж життя як відповідь
на соціально-економічні виклики в Україні та Європейському
Союзі;
- інтернаціоналізувати систему освіти України загалом.
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Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 373 / Забезпечення міжнародного визнання
Національної рамки кваліфікацій
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання передбачає досягнення наступних цілей:
- гармонізацію європейських стандартів та принципів
забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці
до компетентностей фахівців з практикою в Україні;
- врегулювання норм законодавства у сфері освіти та
соціально-трудових відносин;
- сприяння національному і міжнародному визнанню
кваліфікацій, здобутих в Україні;
- налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг
та ринку праці.
Наближення законодавства не розпочато. Національну рамку кваліфікацій (НРК)
було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р1
№ 1341. Водночас для міжнародного визнання потрібно реалізувати цілий комплекс
нормативних процедур у сфері освіти та налагодити ефективну взаємодію з
ринком праці. З одного боку, досі тривають дискусії про кількість рівнів НРК, з
іншого – відсутній чіткий механізм визнання результатів неформальної освіти.
Окрім того, тривалий час відсутня стратегія розвитку професійної (професійнотехнічної) освіти в Україні. Чинний Закон «Про професійну (професійно-технічну)
освіту» прийнятий 1998 року. Нині вже є десятки змін і доповнень до нього, але
ідейно й інституційно він застарів та не корелюється ні із Законом «Про освіту»
2017 р., ні із реаліями ринку праці. Однак кроки для вирішення проблеми зроблені.
Зокрема, 6 червня 2019 року було прийнято Закон «Про фахову передвищу
освіту»2, який урегульовує діяльність професійних закладів освіти. А 12 червня
2019 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено концепцію «Сучасна
професійна (професійно-технічна) освіта»3, яка визначила ключові напрями
реформи до 2027 року. Однак суттєвих зрушень упродовж останнього року не
відбулося.
Практичне впровадження не розпочато. Через внутрішні дискусії в Україні
та несистемність реалізації політики професійної підготовки та присвоєння
професійних кваліфікацій міжнародне визнання НРК є вкрай складним.

Зобов’язання 374 / Створення Національного реєстру кваліфікацій
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання передбачає реалізацію рекомендацій Європейського Парламенту
і Ради 2008/C 111/01 «Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури
для можливості отримати освіту протягом усього життя». Це зобов’язання

1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80
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було одним із пунктів «Плану заходів із впровадження Національної рамки
кваліфікацій на 2016-2020 роки» (розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року
№ 1077)4. Зокрема, створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій,
які офіційно включено в Національну рамку кваліфікацій (Реєстр Національної
рамки кваліфікацій) (2017).
Наближення законодавства є «раннім». Не дивлячись на передбачене Планом
заходів створення державного реєстру кваліфікацій на 2017 рік, Національне
агентство кваліфікацій (НАК) було утворене постановою Кабінету Міністрів
України лише 5.12.2018 р. № 1029 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10.07.2019 р. № 693)5. Агентство супроводжує запровадження Національної
рамки кваліфікацій з додержанням вимог Закону України «Про освіту», до
складу якої, в свою чергу, входить НРК. На сайті НАК6 передбачено рубрику
«Реєстр кваліфікацій». Сторінка не активна. Натомість реєстр кваліфікацій
наразі формується на сайті «Репозитарій професійних кваліфікацій»7, який є
майданчиком НУО «Інститут професійної освіти».
Практичне впровадження є «раннім». З одного боку, на державному рівні
донедавна була відсутня єдина інституція, яка б здійснювала збір інформації та
формування підреєстрів для створення Національного реєстру кваліфікацій. З
іншого – є результати багаторічної роботи Конфедерації роботодавців України
та неурядової організації «Інститут професійної освіти» для формування системи
професійних кваліфікацій в Україні. Що і було реалізовано в «Репозитарії
професійних кваліфікацій».

Зобов’язання 375 / Запровадження європейських рекомендацій і
стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG)
• Рекомендація 2008/С111/01
• Рекомендація 2006/143 від 15 лютого 2006 року
Зобов’язання передбачає досягнення наступних цілей:
- законодавче закріплення та сталу практику забезпечення
якості вищої освіти крізь призму прозорості процедур
акредитації освітніх програм;
- узгодження, в процесі акредитації, стандартів освіти та
професійних кваліфікацій й запиту ринку праці;
- послідовну реалізацію політики академічної доброчесності;
- реалізацію механізмів зовнішньої системи забезпечення
якості освіти.
Інституційно ця місія покладена на Національне агентство із забезпечення
якості освіти (НАЗЯВО).
Наближення законодавства є «просунутим». Це зобов’язання чи не єдине в
переліку зобов’язань в ході реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
4) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2016-%D1%80
5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2019-%D0%BF
6) https://nqa.gov.ua/qualifications-register/
7) http://profstandart.org.ua/

434

у секторі «Освіта», яке можна визначити просунутим. Національне агентство із
забезпечення якості освіти (НАЗЯВО)8 було утворене 2015 року. Перший склад
Національного агентства було обрано у 2015 році, проте через цілу низку причин
воно так і не почало свою роботу. У 2018 році відбулося «перезавантаження»
Національного агентства. Наприкінці лютого 2019 року Національне агентство
офіційно розпочало свою діяльність, обрало Голову Секретаріату і приступило
до відбору та призначення його працівників.
Практичне впровадження є «просунутим». Важливим аспектом у процесі
імплементації положень європейського законодавства забезпечення якості
вищої освіти є те, що в підходах до акредитації освітніх програм закладено
узгодження стандартів освіти (за спеціальностями) і професійних кваліфікацій
(за компетентностями і результатами навчання).
У свою чергу, фактично за рік роботи НАЗЯВО:
1. розробило нормативну базу для реалізації зовнішньої системи
забезпечення якості освіти – акредитації освітніх програм;
2. започаткувало цифрову культуру акредитації;
3. сприяло функціонуванню внутрішніх систем забезпечення якості
освіти у закладах вищої освіти;
4. сприяло інтернаціоналізації вищої освіти України;
5. налагодило систематичну роботу щодо академічної доброчесності у
закладах вищої освіти та академічно-науковому середовищі.

Зобов’язання 376 / Удосконалення механізмів присвоєння
професійних кваліфікацій на основі зовнішнього оцінювання
компетентностей
• Директива 2005/36/ЄС від 7 вересня 2005 року
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання передбачає розробку процедури присвоєння професійних
кваліфікацій, передовсім, за результатами неформальної освіти та самоосвіти.
Адже присвоєння професійних кваліфікацій за результатами формальної освіти
регулюється акредитацією освітніх програм (Зобов’язання 338).
Наближення законодавства не розпочато. Питання процедур та методик
визнання неформальної освіти обговорюється в Україні уже не перший десяток
років. Однак ефективних результатів, тим більше у просторі нормативноправового забезпечення та з ініціативи державних інституцій не відбувалося.
Поступ відбувся після прийняття Закону «Про освіту» (2017 р.)9, де почали
фігурувати поняття неформальної освіти та самоосвіти. Проблема визнання
неформальної освіти зумовлена кількома чинниками, зокрема:
А) невизначеністю дотепер стратегії професійної
(професійно-технічної) освіти;

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF
9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Б) несистемністю з боку держави в розробці професійних
стандартів;
В) ситуативною ініціативою окремих галузевих рад,
які розробляли професійні стандарти за потреби своїх
виробництв (Конфедерація роботодавців України, АТ «Систем
Кепітал Менеджмент» та інші) та забезпечували отримання
нових професійних кваліфікацій.
Однією з головних проблем є неефективна взаємодія між галузевими радами та
державою в питаннях розробки і присвоєння професійних кваліфікацій. А також
відсутністю дотепер єдиного державного органу (Національного агентства
кваліфікацій), який би координував питання розробки професійних стандартів та
процедур присвоєння професійних кваліфікацій.
Практичне впровадження є «раннім» або не розпочиналось. Практична
імплементація положень європейського законодавства є ранньою або
не розпочиналася. Професійні стандарти ситуативно розробляються.
Кваліфікаційні центри (які, серед іншого, матимуть повноваження присвоювати
професійні кваліфікації за результатами неформальної освіти та самоосвіти)
почали створюватися нині.

Зобов’язання 377 / Введення правил ведення професійної
діяльності
• Директива 2005/36/ЄС від 7 вересня 2005 року
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання
передбачає
запровадження
механізмів
і
процедур
саморегулювання галузі, в межах якої здійснюється професійна діяльність,
з метою формування здорової бізнес-культури та підвищення рівня довіри
споживачів.
Наближення законодавства не розпочато.

Зобов’язання 378 / Забезпечення доступу до навчання протягом
життя
• Рекомендація 2006/962/ЄС
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання передбачає реалізацію Цілей розвитку тисячоліття10, які прийнято
Україною у 2000 р. відповідно до глобальних Цілей розвитку тисячоліття,
проголошених ООН, де забезпечення якісної освіти впродовж життя визнано
однією з перших цілей.
Регуляторне наближення не розпочато. Обговорення Закону «Про освіту
дорослих» триває в Україні майже 10 років. Результатів обговорення досі немає.
Отже, впровадження досвіду ЄС досі неможливе. Відсутня також політична
воля на визначення цього питання як одного з пріоритетних. Сучасна освіта
дорослих в Україні представлена переважно системою післядипломної освіти,

10) https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
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переважно за ОС «магістр». Професійне навчання на виробництві регулюється
Законом України «Про оподаткування прибутку на підприємствах», яким
передбачено, що витрати на означену діяльність можуть включатися до валових
витрат у розмірі 3 % фонду оплати праці. Натомість значно більшої актуальності
набуває отримання нових професійних кваліфікацій за новими професійними
стандартами в умовах надто динамічної й нестабільної економіки. В Україні є
численні ініціативи від неурядових організацій з навчання протягом життя.
Водночас, невиконання Зобов’язання 339 ускладнює реалізацію зовнішнього
оцінювання компетентностей. Найбільшу проблему становить навчання
соціально незахищених категорій населення та осіб «третього віку».

Зобов’язання 379 / Оновлення стандартів освіти за відповідними
рівнями з урахуванням основних компетентностей навчання
протягом життя
• Рекомендація 2006/962/ЄС
• Рекомендація 2008/С111/01
Зобов’язання передбачає реалізацію головних принципів навчання упродовж
життя. На практиці це є розробка/перегляд освітніх стандартів з урахуванням
основних компетентностей навчання протягом життя.
Регуляторне наближення є «раннім». На законодавчому рівні навчання впродовж
життя не врегульоване, оскільки не виконано Зобов’язання 341. Отже, правової
бази для зміни стандартів освіти немає. Водночас, у Законі «Про освіту» є стаття
18 – «Освіта дорослих», яка включає такі складники:
- післядипломну освіту;
- професійне навчання працівників;
- курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
- безперервний професійний розвиток;
- будь-які інші складники, що передбачені законодавством,
запропоновані суб’єктом освітньої діяльності, або самостійно
визначені особою.
Такі засади можуть стати основою для реалізації компетентностей навчання
впродовж життя. Варто зауважити, що в Україні є досвід інституцій, які реалізують
практику навчання дорослих. Передовсім це Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. А також низка інших закладів вищої
освіти: Інститут неперервної освіти Національного педагогічного університету
імені М. Драгоманова, Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти
дорослих Університету «КРОК» та низка інших.

Зобов’язання 380 / Впровадження дуальної системи навчання
• Повідомлення Комісії COM(2001)678
Зобов’язання передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер
з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційновідмінних форм навчання.
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Регуляторне наближення не розпочиналось. Регуляторне наближення не
розпочиналося. Про провадження повноцінної системи навчання говорити
поки що зарано. Однак є напрацювання щодо впровадження елементів дуальної
форми навчання. На законодавчому рівні крок до впровадження дуальної освіти
було зроблено 2018 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 вересня 2018
р. № 660-р було схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти11. «Концепція ґрунтується на німецькому досвіді дуальної форми
здобуття освіти, який було презентовано, зокрема, завдяки Представництву
Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українському агрополітичному діалогу,
Проекту Східного партнерства «Дуальна освіта в діалозі» за участю закладів
освіти різного рівня». Концепція визначає період до 2023 року для впровадження
кластерів дуальної освіти на базі конкурентоздатних закладів освіти. У 2017-2018
навчальному році розпочали впровадження елементів дуальної форми навчання
52 заклади професійної (професійно-технічної) освіти в 25 регіонах за 54
професіями. Подальша діяльність МОН України у цьому напрямку призупинена.

Зобов’язання 381 / Забезпечення постійного обміну інформацією з
інститутами ЄС стосовно спільних програм у сфері освіти
• Регламент (ЄС) 1288/2013 від 11 грудня 2013 року
Зобов’язання передбачає систематичну комунікацію між інституціями України
та ЄС задля гармонізації ініціатив та рішень кожної зі сторін та врегулювання
законодавства.
Регуляторне наближення не розпочато. Завдання постійного обміну інформацією
визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106
«Про виконання Угоди про асоціацію» під номером 1437. Це зобов’язання
передбачало на практиці розробку порядку обміну інформацією з інститутами
ЄС стосовно спільних програм у сфері освіти. Порядок як окремий документ
не був створений. Однак у рамках проведення робочих зустрічей на різних
рівнях – міністрів освіти, керівників галузевих та тематичних напрямів тощо
– реалізується практика обміну інформацією. А також значну роботу у цьому
контексті реалізують неурядові організації, які працюють у сфері освіти. Отже,
з формальної точки зору, регуляторне наближення не розпочиналося. На рівні
безпосередніх комунікацій та спільних проектів, особливо в неурядовому секторі
– триває.

11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80
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РОЗДІЛ VI.

ФІНАНСОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА БОРОТЬБА ІЗ
ШАХРАЙСТВОМ
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ФІНАНСОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ПОЛОЖЕННЯ
ЩОДО БОРОТЬБИ
ІЗ ШАХРАЙСТВОМ

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ
ШАХРАЙСТВОМ
Експерт: Дмитро Нікулеску
Прогрес виконання для сектору:
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Огляд ключових євроінтеграційних зобов’язань
Основні цілі сектору:
• створити механізм здійснення аудиту і верифікації використання
допомоги ЄС та взаємодії з Європейським бюро з боротьби з
шахрайством (OLAF);
• імплементувати в національне законодавство положення щодо
запобігання, боротьби та покарання за шахрайство, яке завдає шкоди
фінансовим інтересам ЄС, відповідно до Конвенції ЄС щодо захисту
фінансових інтересів Європейських співтовариств та Протоколів до неї.
Оцінка прогресу у виконанні зобов’язань

Зобов’язання 382 / Налагодження співробітництва та координації з
Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF)
Зобов’язання передбачає визначення кола інституцій України, залучених до
боротьби з шахрайством, у рамках проектів/програм технічного співробітництва
та розроблення відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
запровадження механізмів координації та співробітництва з Європейським бюро
з боротьби з шахрайством (OLAF).
Наближення законодавства є «просунутим». Прийнято постанову КМУ від 25
жовтня 2017 р. № 1110 «Про запровадження національного механізму координації
взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України
та Європейського Союзу».
Практичне впровадження є «просунутим». Всі (чи майже всі) положення акту
ЄС виконуються відповідним органом державної влади. Постановою КМУ від
25.10.2017 № 1110 утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії
порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, затверджено її
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посадовий склад та Положення, а також надано повноваження МВС здійснювати
функції НКП з організації взаємодії з OLAF та Європейським судом аудиторів
(ЄСА) з питань виконання Розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього.
Національним контактним пунктом (НКП) розпочато комунікацію зі стороною ЄС
щодо укладення окремої угоди (меморандуму) про співробітництво між МВС та
OLAF, яка визначала б правові підстави та порядок оперативної взаємодії.

Зобов’язання 383 / Надання взаємної адміністративної допомоги та
правової підтримки у здійсненні заходів із запобігання та боротьби
з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю
Зобов’язання передбачає:
• Забезпечення;
• Приведення національного законодавства у відповідність
положеннями, викладеними у Додатку XLIV до Угоди про асоціацію;

з

• Практична реалізація співробітництва та обміну інформацією з ЄС на
оперативному рівні відповідно до чинних порядків.
Наближення законодавства є «раннім» або не розпочиналось. Робота органів
державної влади з виконання завдання не розпочата.

ЧАСТИНА 2

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІ.
ПОЛІТИЧНИЙ
ДІА ЛОГ,
НАЦІОНА ЛЬНА
БЕЗПЕКА ТА
ОБОРОНА
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ДІА ЛОГ І СПІВРОБІТНИЦТВО З
ПИТАНЬ ВНУ ТРІШНІХ РЕФОРМ
ДЕЦЕНТРА ЛІЗАЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Ключові висновки:
За час реалізації реформи місцевого самоврядування і децентралізації
досягнутий значний прогрес у створенні адміністративно-територіальних умов
для реформування місцевого самоврядування та децентралізації повноважень
і фінансів, досягнуто єдності між владою та суспільством щодо правильності
та необхідності цієї реформи. Наразі планується, що ця реформа має бути
завершена до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
За чотири роки впровадження реформи державного управління в частині
інституційного реформування системи органів виконавчої влади досягнуто
лише співзвучне з європейськими партнерами розуміння її цілей та методології
здійснення, апробовано пілотні варіанти, які показали різні результати, залежно
від суб’єктивного фактора (ставлення до реформи відповідного міністра). Значно
більшого прогресу станом на середину 2019 року досягнуто в сфері реформування
державної служби (тотальний конкурсний відбір, відпрацьована методологія
проведення конкурсів), проте це було значною мірою знівельовано змінами, що
були ініційовані Верховною Радою 9-ого скликання та урядом Гончарука. Для
досягнення спроможності Уряду України виробляти та реалізовувати політику
сталого розвитку та політику європейської.
Рекомендації:

Зобов’язання 1 / Проведення реформи місцевого самоврядування і
територіальної організації влади (децентралізації)
• Завершити затвердження Урядом остаточних перспективних планів
формування спроможних громад на всій території України;
• Ухвалити Закон «Про адміністративно-територіальний устрій України»,
яким затвердити мережу не більше 1500 міських, селищних і сільських
громад, які відповідають критеріям спроможності, а також нові райони
(приблизно 120 на всю територію країни);
• Ухвалити Закон «Про внесення змін до Конституції України щодо
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади»;
• Законодавчо розширити можливості участі громадян в місцевому
самоврядуванні через місцеві референдуми, збори громадян, органи
самоорганізації населення тощо;
• Ухвалити нові закони «Про місцеве самоврядування» та «Про місцеві
державні адміністрації» (або про префектури - у разі внесення змін до
Конституції);
• Завершити
процес
передачі
повноважень
та
відповідних
фінансових ресурсів у рамках децентралізації до органів місцевого
самоврядування.
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Зобов’язання 2 / Проведення реформи державного управління,
включаючи реформу державної служби
• Ухвалити новий Закон «Про Кабінет Міністрів і центральні органи
виконавчої влади»;
• Затвердити рішенням Уряду структуру державної політики і створити
відповідно до неї систему директоратів у всіх міністерствах (по 4-7
директоратів у кожному) так, щоб вони покривали своєю компетенцією
всю сферу державної політики;
• Затвердити концепцію стратегічного планування державної політики
для забезпечення сталого розвитку України;
• Реформувати відповідно до результатів трьох попередніх пунктів
Регламент КМУ та Секретаріат КМУ;
• Провести функціональний аналіз усіх міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади і на його основі реформувати систему ЦОВВ
таким чином, щоб міністерства займалися виключно аналізом та
формуванням державної політики, а всі адміністративні повноваження
реалізовувалися урядовими органами без дублювань, прогалин і
конфліктів інтересів;
• Відновити відповідність Закону «Про державну службу» європейським
стандартам, неухильно розвивати і вдосконалювати конкурсні
процедури зайняття посад, підготовку та навчання державних
службовців, підвищити оплату праці державних службовців;
• Ухвалити Закон «Про адміністративну процедуру»;
• Завершити створення ЦНАП (в кожній громаді з населенням понад
20 тис. мешканців), прискорити децентралізацію та електронізацію
адміністративних послуг, ухвалити Закон «Про адміністративний збір».

ВИБОРЧА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕФОРМА
Ключові висновки:
Україна виконала частину Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною, зокрема, наступне:
• була проведена кодифікація виборчого законодавства: у 2019 р.
Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс України (від
19 грудня 2019 року № 396-IX), у 2020 р. очікуються зміни до Виборчого
кодексу),
• змінені норми Конституції України щодо імунітету судді: у 2019 р.
Парламент повністю скасував депутатський імунітет замість того,
щоб його обмежити (були внесені зміни до Конституції України, хоч і
з порушенням встановленого порядку). Конституційний Суд України
застерігав, що ухвалюючи рішення щодо скасування депутатської
недоторканності, необхідно враховувати стан політичної та правової
системи України, чого так і не було зроблено. У 2016 р. внаслідок
конституційної реформи була змінена процедура притягнення суддів
до відповідальності.
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• Розроблені зміни до законодавства, яке регулює питання
всеукраїнського та місцевого референдумів: 03.06.2020 р. Президент
України вніс у Верховну Раду України проект закону України «Про
народовладдя через всеукраїнський референдум», який, очікується,
буде ухвалений у 2020 р. Законопроект «Про місцеві референдуми»
ще не розроблявся — його розробка очікується лише після ухвалення
законопроекту Президента України «Про народовладдя через
всеукраїнський референдум».
• були виконані зобов’язання щодо державного фінансування політичних
партій, хоча законодавство з цього приводу змінювалося не один
раз. Для одержання державного фінансування політична партія має
набрати не менше 5 відсотків голосів виборців у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі. Крім того, на сьогодні
розроблюється нова редакція Закону України «Про політичні партії в
Україні».
Рекомендації:

Зобов’язання 3 / Проведення виборчої реформи
• Необхідно оптимізувати поточний текст Виборчого кодексу України
для того, щоб забезпечити повноту і юридичну визначеність виборчої
процедури, зручність у практичному користуванні виборчим
законодавством суб’єктами виборчого процесу.

Зобов’язання 4 / Проведення парламентської реформи
• Необхідно встановити обмежений імунітет для народних депутатів
України, оскільки повна відсутність імунітету створює загрози
політичного тиску та втручання у роботу народних депутатів.

Зобов’язання 5 / Забезпечення реалізації безпосередньої
демократії (народовладдя)
• Необхідно ухвалити закони України «Про всеукраїнський референдум»
та «Про місцеві референдуми» для забезпечення реалізації
конституційного права громадян України на референдум.

Зобов’язання 6 / Створення правового механізму для державного
фінансування політичних партій
• Необхідно ухвалити новий Закон України «Про політичні партії в
Україні», який створить всеохоплюючий механізм регулювання
діяльності політичних партій та зменшить корупційні ризики в питаннях
фінансування діяльності політичних партій.

ЗОВНІШНЯ ТА БЕЗПЕКОВА
ПОЛІТИКА
Ключові висновки:
Стійкий прогрес у конвергенції між Україною та ЄС та виконання зобов’язань в
рамках Угоди про асоціацію спостерігається за традиційно динамічним політикодипломатичним напрямом. При цьому спостерігався короткочасний негативний
вплив на рівень довіри між Україною та ЄС через ініціативи Офісу Президента
України щодо створення механізму Консультативної Ради в Мінському процесі.
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Певний сповільнюючий ефект на поглиблення співпраці створює також
обережність ЄС щодо більш активної політики у східноєвропейському напрямку.
Успішні кроки мали місце також в сфері науково-технічної співпраці (космічна
галузь) та в оборонній сфері (зближення в операційному, освітньому та
інституційному сегментах) і в здійсненні необхідних внутрішніх змін у цих
секторах. Недоліки та відсутність прогресу у виконанні зобов’язань мали місце
в частині прийняття рішень щодо реформування сфери державного експортного
контролю згідно вимог та стандартів ЄС та в здійсненні послідовної і системної
санкційної політики.
Рекомендації:

Зобов’язання 7 / Поглиблення діалогу і співробітництва та сприяння
поступовій конвергенції у сфері зовнішньої та безпекової політики
• Здійснювати послідовну політику щодо ролі РФ як агресора у конфлікті
з Україною та не визнавати жодним політичним чи правовим чином
суб’єктність незаконних формувань на Сході України;
• Імплементувати у повній мірі в українське правове поле санкційні
списки, які запровадив ЄС в рамках своєї політики невизнання анексії
Криму та протидії російській агресії проти України;
• Розробити та запровадити новий, більш зручний та простий правовий
механізм імплементації санкцій ЄС в українське правове поле;
• Прийняти Закон «Про військово-технічне співробітництво» та Закон
«Про оборонні закупівлі».

Зобов’язання 8 / Створення спільного з ЄС простору безпеки та
стабільності
• Співпраця між Україною та ЄС в цій сфері розвивається динамічно та
обмежена сьогодні рішенням ЄС дотримуватися виключно стратегії
м’якої сили та стабілізуючого впливу. Україні варто продовжувати
займати активну позицію у сфері створення спільного з ЄС простору
стабільності та безпеки та використовувати наявні інструменти і
можливості зближення з ЄС, очікуючи політичного рішення ЄС щодо
внесення змін до своєї політики у східноєвропейському напрямку.

Зобов’язання 9 / Забезпечення режиму нерозповсюдження,
контролю над озброєннями та експортом зброї
• Завершити процедуру міжвідомчого узгодження та прийняти проект
закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання».

Зобов’язання 10 / Здійснення взаємовигідного діалогу та співпраці
у космічній сфері
• Прийняти Закон України «Про державне регулювання у сфері
дистанційного зондування Землі»;
• Укласти нову угоду між Європейською організацією з використання
метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Державним космічним
агентством України.
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НАЦІОНА ЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
Рекомендації:

РЕГІОНА ЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ
Зобов’язання 11 / Спільні зусилля для сприяння стабільності,
безпеці та демократичному розвитку у спільному сусідському
просторі й, зокрема, співробітництва з метою мирного вирішення
регіональних конфліктів
• Надалі Україні варто добиватись від ЄС більш активного включення
ЄС у процеси врегулювання конфлікту на сході України та деокупації
українських територій в Луганській і Донецькій областях та Автономній
Республіці Крим. Окрім надання фінансової допомоги, Євросоюз
як організація міг би включитись у переговорний процес в якості
посередника, а не тільки його окремі країни-члени - Німеччина і
Франція.
• Крім цього, ЄС міг би надати допомогу Україні в облаштуванні та
організації охорони кордону України з Росією – контрольованої ділянки
на нинішньому етапі, та неконтрольованої зараз – після відновлення
контролю.
• Враховуючи активну участь ЄС у розвитку Дунайського регіону,
зокрема, шляхом реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону,
варто поглибити співпрацю між Україною та ЄС із гарантування його
безпеки та сприяння створенню умов для безпечного заходу і виходу
суден із річки Дунай в Чорне море.
• Співпраця України і ЄС із питань безпеки в Чорноморському регіоні має
бути посилена та винесена на порядок денний Угоди про асоціацію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ, АНТИКРИЗОВЕ
УПРАВЛІННЯ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Зобов’язання 12-13 / Посилення практичного співробітництва з
попередження конфліктів та у сфері антикризового управління та
розвиток військового та технічного співробітництва між Україною і
ЄС
• Зараз Україна не бере участь в жодній із 15-ти цивільних і військових
місій ЄС. Виправити ситуацію можливо за рахунок участі України в
одній з поточних місій ЄС, наприклад: EU NAVFOR ATALANTA (бойовий
корабель ВМСУ); EU NAVFOR MED (бойовий корабель ВМСУ); EUFOR
ALTHEA BiH (спостерігачі, підрозділ у багатонаціональному батальйоні);
EUTM Mali/EUTM Somalia (інструктори), що вимагатиме укладання
рамкової угоди та угоди щодо конкретної місії.
• Україна може і повинна більше використовувати можливості
Європейського оборонного агентства. Для цього вона має чітко
сформулювати свої потреби, надіслати їх в ЄОА, яке, у свою чергу,
оголосить пропозицію країнам-членам для підготовки та реалізації
відповідного проекту, результати якого будуть спрямовані на
задоволення потреби.
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НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
Зобов’язання 14 / Розвиток військового та технічного
співробітництва між Україною і ЄС
• У наступному періоді імплементації УА, Україна повинна завершити
розпочатий процес удосконалення системи державного експортного
контролю шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання».
• Крім цього, Україні необхідно ініціювати напрями співробітництва щодо
нейтралізації негативних наслідків агресії РФ проти України, а саме:
— щодо гарантування безпеки залишків ядерних матеріалів
на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької
області та АР Крим;
— протидії нарощуванню військових угруповань біля кордонів
України та на тимчасово окупованій території України, у тому
числі розміщення Росією на окупованому півострові Крим
тактичної ядерної зброї.

РОЗЗБРОЄННЯ, КОНТРОЛЬ НА Д ОЗБРОЄННЯМИ,
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА БОРОТЬБА З НЕЗАКОННОЮ
ТОРГІВЛЕЮ ЗБРОЄЮ
Зобов’язання 15-16 / Удосконалення системи державного
експортного контролю та співробітництво між Україною і ЄС з
роззброєння, контролю над озброєннями, експортного контролю та
боротьби з незаконною торгівлею зброєю
• Україна повинна активізувати співробітництво за цим підсектором,
зосередивши увагу на удосконаленні системи державного експортного
контролю та у 2020 році врешті внести усі необхідні зміни до Закону
України «Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання».

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ
Зобов’язання 17 / Співробітництво на двосторонньому,
регіональному та міжнародному рівнях з метою запобігання та
боротьби з тероризмом
• Україні вкрай важливо доопрацювати проект закону «Про критичну
інфраструктуру та її захист», який повинен відповідати традиціям та
практикам Європейського Союзу, а також містити перелік заходів,
спрямований на захист таких об’єктів від терористичних загроз.
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РОЗДІЛ ІІI.
ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА,
БЕЗПЕКА, ПРАВА
ЛЮДИНИ
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Ключові висновки:
Особливістю розділу ІІІ Угоди про асоціацію є відсутність додатків і прямої
прив’язки його положень до відповідних актів і регуляцій Європейського Союзу.
Відповідні положення є дуже широкими і часто співвідносяться не стільки з
актами ЄС, скільки з рамковими міжнародними документами Ради Європи, ООН
та іншими, тому залишають значний простір для інтерпретацій. Також варто
зазначити, що це перша спроба системної незалежної оцінки виконання УА в
частині саме 3-го її розділу.
Розділ охоплює ряд питань сектору «Верховенство права, повага прав людини
і основоположних свобод», а саме: «Реформа органів правопорядку та судової
системи», «Захист персональних даних», «Протидія дискримінації та захист прав
людини», «Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами»,
«Рух осіб», «Співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних
засобів, прекурсорів та психотропних речовин» та «Боротьба зі злочинністю та
корупцією, правове співробітництво».
Станом на весну 2020 року суттєву частину зобов’язань у рамках розділу
перенесено до українського законодавства. Досягнуто прогресу за багатьма
напрямками, причому певну частину зобов’язань розділу було імплементовано
у рамках Плану дій з візової лібералізації, впровадження якого почалося ще до
підписання Угоди про асоціацію. Зокрема, впроваджено багато прогресивних
норм у сфері захисту прав людини, протидії дискримінації та верховенства права.
Успішною є імплементація за напрямками управління міграцією та кордонами.
Наприклад, запрацювала система виробництва
біометричних документів.
Попри це, потрібна подальша серйозна робота у сфері захисту прав людини,
захисту персональних даних, співпраці у сфері протидії злочинності та корупції.
За останні п’ять років на законодавчому рівні досягнуто значного прогресу
у прийнятті нового законодавства для зміцнення судової влади, органів
правопорядку та створення системи органів із запобігання та протидії корупції.
Однак рівень імплементації цього законодавства не свідчить про досягнення
цілей співробітництва України та ЄС та виконання відповідних зобов’язань. Таке
співробітництво доцільно продовжити в напрямах:
• викорінення негативних неформальних практик, які стоять на заваді
зміцненню верховенства права;
• впровадження належної кадрової політики, яка унеможливить
обіймання відповідальних посад особами, які не відповідають вимогам
компетентності і доброчесності;
• подолання негативних наслідків непослідовного реформування.
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Рекомендації:

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА
ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ І
ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
РЕФОРМА ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ ТА СУДОВОЇ
СИСТЕМИ
Зобов’язання 18 / Укріплення органів правопорядку та боротьба з
корупцією
Зміцнення органів правопорядку має продовжуватися у напрямах:
• посилення їх інституційної спроможності працювати поза системою
політичних втручань і впливів;
• впровадження кадрової політики - більш вимогливої та незалежної від
політичної влади, з одночасним підвищенням престижу служби в цих
органах;
• покращення ефективності використання ресурсів;
• забезпечення цифровізації і дебюрократизації роботи
підрозділів та належної їх взаємодії з прокуратурою.

слідчих

Система антикорупційних органів повинна мати достатньо ресурсів, щоб
нарощувати свою ефективність і результативність у запобіганні корупції та
належному реагуванні на виявлені факти корупції.

Зобов’язання 19 / Зміцнення судової влади, підвищення її
ефективності, гарантування її незалежності
Політика в сфері реформи правосуддя потребує впорядкування. Доцільно
розробити нову стратегію судової реформи, яка була би підтримана
громадянським суспільством, бізнес-спільнотою та міжнародними партнерами
України (попередня стратегія вичерпала свою дію, а подальші кроки не були
передбачуваними та послідовними). Напрямами подальшого реформування
мають стати:
• продовження початих проектів, які мають перспективу стати успішними,
з роботою над помилками (зокрема, очищення ВРП від членів, які не
відповідають вимозі про доброчесність);
• незалежна попередня оцінка кандидатів до ВРП, кваліфікаційних та
дисциплінарних органів;
• конкурсний відбір на суддівські посади в судах усіх рівнів із залученням
до участі в конкурсах, окрім суддів, також адвокатів та науковців;
• завершення оцінювання суддів і прокурорів з удосконаленням
відповідних процесів;
• запровадження електронного
приватних виконавців;

судочинства

і

розвиток

інституту
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• інституційне підвищення якості юридичної освіти з відмовою від
підготовки правників у мілітаризованих відомчих закладах освіти;
• залучення фахової громадськості та міжнародних експертів до процесу
реформування для забезпечення довіри до процесу реформи та її
результатів;
• сервісна орієнтованість судів;
• запровадження прозорого і справедливого механізму формування
системи органів адвокатського і прокурорського самоврядування.

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
Зобов’язання 20 / Гармонізація антидискримінаційного
законодавства з правом ЄС
• Ухвалити проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання
та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)»
(реєстраційний номер 3501 від 20 листопада 2015 р., повторно
зареєстровано 29.08.2019 року, № 0931);
• Розробити механізм імплементації й імплементувати рішення Ради
суддів України №65 щодо даних і статистики щодо судових рішень у
сфері дискримінації.

Зобов’язання 21 / Гармонізація з правом ЄС діяльності інститутів у
сфері захисту прав людини, запобігання та протидії дискримінації
• Посилити інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини з урахуванням рекомендацій проекту Twinning;
• Розробити та схвалити кодекс Належної адміністративної поведінки;
• Вдосконалити інституційне забезпечення державної політики у сфері
гендерної рівності.

Зобов’язання 22 / Ратифікація Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)
• Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами
(Стамбульська конвенція).

Зобов’язання 23 / Приведення умов утримання засуджених та осіб,
взятих під варту, у відповідність до міжнародних норм і стандартів
стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління
Військової служби правопорядку
• Провести незалежну оцінку виконання зобов’язання «Приведення
умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність
до міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті
Центрального управління Військової служби правопорядку».
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Зобов’язання 24 / Удосконалення механізмів протидії катуванню та
жорстокому поводженню з людьми
• Продовжити розробляти превентивні і компенсаторні заходи з метою
протидії катуванню та жорстокому поводженню, зокрема, продовжити
розвиток системи «ІТТ custody records».

Зобов’язання 25 / Створення нової моделі державної етнополітики
• Розробити, схвалити та імплементувати законодавство, спрямоване
на формування концепції державної етнополітики, захист прав
корінних народів і національних меншин, зокрема, щодо статусу
кримськотатарського народу.

Зобов’язання 26 / Декриміналізація свідомого зараження ВІЛ та
іншими інфекційними хворобами
• Внести зміни до статей Кримінального кодексу, що стосуються
зараження ВІЛ після розробки прийнятного формулювання.

Зобов’язання 27 / Закріплення гарантій свободи мирних зібрань
• Розробити та схвалити законопроект «Про гарантії свободи мирних
зібрань», який би враховував рекомендації експертів Ради Європи.

Зобов’язання 28 / Дотримання зобов’язань щодо прав людини та
належного адміністрування у контексті конфлікту з Російською
Федерацією
• Врегулювати правовий статус полонених та незаконно утримуваних
громадян на території РФ і окупованих територіях;
• Розробити та втілити ефективний механізм визнання фактів народження
та смерті на окупованих територіях;
• Провести моніторинг виконання Програми з фізичної, медичної,
психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації
учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях.

Зобов’язання 29 / Реалізація Національної стратегії у сфері прав
людини та плану дій з реалізації Національної стратегії прав
людини на період до 2020 року
• Продовжити імплементацію Національної Стратегії з прав людини та
плану дій з її виконання. Перенести невиконані завдання до плану дій
до 2023 року;
Серед невиконаних (за даними урядового моніторингу) завдань варто згадати
наступне:
• скасування дозвільного і
створення друкованих ЗМІ,

запровадження повідомчого характеру
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• розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного
партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням
майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування
майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності,
конституційного права несвідчення проти свого партнера,
• розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» з метою внесення до переліку суб’єктів права на
безоплатну вторинну правову допомогу осіб без громадянства —
до моменту прийняття рішення про їх визнання та у разі, коли особа
оскаржує рішення щодо статусу особи без громадянства.

Зобов’язання 30 / Приведення «декомунізаційного» законодавства
у відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії
• Привести декомунізаційне законодавство у відповідність до
рекомендацій Венеціанської Комісії, ухваливши зміни до Закону
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки».

ЗАХИСТ ПЕРСОНА ЛЬНИХ ДАНИХ
Зобов’язання 31 / Гармонізація законодавства про захист
персональних даних
• Розробити та ухвалити законопроект щодо змін у законодавстві про
захист персональних даних з урахуванням рекомендацій проекту
Twinning

СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ МІГРАЦІЇ, ПРИТ УЛКУ ТА
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ
Зобов’язання 32 / Розвиток інфраструктури для забезпечення
біженцям гідних умов перебування
• Створити Центри соціальної інтеграції у Харкові та Києві (наразі такий
центр функціонує лише в Одесі);
• Запровадити на законодавчому рівні визначення, що рішення
щодо надання статусу біженця приймається з використанням лише
точної та актуальної інформації щодо ситуації в країні походження;
визначити та забезпечити відповідний державний орган достатніми
повноваженнями для збору відповідної інформації та здійснення
регулярного оцінювання.

Зобов’язання 33 / Забезпечення належних умов тримання та
розміщення нелегальних мігрантів
• Продовжити облаштування ПТПІ у Ківерцях, Розсудові та
Мартинівському Миколаївської області. Забезпечити доступ до
процедури звернення про статус біженця або особи, що потребує
додаткового захисту в ПТПІ. Забезпечити доступ утримуваних
іноземців до перекладачів.
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Зобов’язання 34 / Укладення угод про реадмісію осіб з основними
державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів
• Продовжити роботу щодо укладення угод про реадмісію з країнами,
що визначені як джерела міграційного ризику. Здійснити комплексну
оцінку впровадження діючих угод про реадмісію. За наслідками
оцінювання ініціювати внесення змін та доповнень до таких угод там,
де закладені в них положення і механізми не в повній мірі забезпечують
досягнення цілей угод.

Зобов’язання 35 / Підписання з усіма державами-членами ЄС
імплементаційних протоколів щодо виконання Угоди між Україною
та ЄС про реадмісію осіб
• Продовжити роботу щодо укладення імплементаційних протоколів
з країнами ЄС. Здійснити комплексну оцінку впровадження діючих
протоколів.

Зобов’язання 36 / Організація спільної оперативної охорони
державного кордону та обміну інформацією у контактних пунктах з
державами-членами ЄС
• Продовжити імплементацію заходів зі спільної охорони кордону
відповідно до завдань Плану заходів з імплементації Стратегії ІУК;
• Запровадити
скоординоване
патрулювання
на
українськобілоруському кордоні. Збільшити інтенсивність та залучення персоналу
до участі у міжнародних операціях, оцінках ризиків, спільній аналітичній
роботі під координацією «FRONTEX».

Зобов’язання 37 / Поширення практики спільного контролю на
кордонах України з державами-членами ЄС
• Вирішити суперечність з правом ЄС, яка блокує оновлення та
підписання Угод про спільний контроль, або шляхом погодження з ЄС,
або шляхом відмови від розташування спільних ПП на території України.
Підписати оновлену Угоду з Польщею, підписати Угоди з Угорщиною та
Словаччиною. Почати переговори щодо Угоди з Румунією.

Зобов’язання 38 / Перехід на нові стандарти документів, що
посвідчують особу
• Розробити технічні та нормативні рішення для вирішення проблем ID
карток.

Зобов’язання 39 / Створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи управління міграційними процесами
• Продовжити розвивати ЄІАС УМП та її інтеграцію з іншими базами
даних і реєстрами.
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Зобов’язання 40 / Створення та реалізація Стратегії державної
міграційної політики України на період до 2025 року
• Продовжити імплементацію Стратегії. Переглянути п.46 Плану заходів
«Запровадити механізм проведення попередньої перевірки підстав для
в’їзду в Україну іноземців, насамперед громадян Російської Федерації,
та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику,
з використанням електронного повідомлення про намір відвідати
Україну», який суперечить логіці європейської системи попереднього
повідомлення про в’їзд (ETIAS), об’єктом якої є громадяни країн з правом
безвізового в’їзду, тоді як запропоновані Україною країни міграційного
ризику є не тільки візовими, а ще й такими, громадяни яких проходять
поглиблену перевірку під час оформлення візи;
• Розробити, ухвалити та імплементувати План заходів до 2025 року.

РУХ ОСІБ
Зобов’язання 41 / Сталість безвізового руху осіб
• Спрощення доступу населення до адміністративних послуг ДМС,
зокрема запровадження електронних сервісів, які діють у режимі
онлайн. Системна та злагоджена видача закордонних біометричних
паспортів. Видача паспорта громадянина України у формі картки
та системне проведення інформаційної роботи щодо коректного
використання безвізового режиму;
• Систематична підготовка звітів щодо дотримання Україною умов
користування безвізовим режимом з ЄС. Виконання Плану заходів на
2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики
України на період до 2025 року. Виконання Плану заходів на 2020 - 2022
роки з імплементації Стратегії з інтегрованого управління кордонами
до 2025 року;
• Остаточно схвалити Новий порядок денний у сфері ЮСБ, розробити та
схвалити план заходів з його імплементації.

СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ
ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ ТА
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
Зобов’язання 42 / Приєднання України до Розширеної часткової
угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в
боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом
(Група Помпіду)
• Ухвалити законопроект МОЗ про Приєднання України до Розширеної
часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва
в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом
(Група ПОМП), попередньо провівши оцінку його відповідності нормам
ЄС та внісши за потреби зміни.
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Зобов’язання 43 / Співпраця з Європейським моніторинговим
центром з питань наркотиків та наркотичної залежності
• Продовжувати та поглиблювати співпрацю з Європейським
моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної
залежності, зокрема в частині проведення моніторингу наркоситуації
в Україні.

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА КОРУПЦІЄЮ, ПРАВОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Зобов’язання 44 / Сприяння розвитку національної команди
реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT)
• Активізувати зусилля з підписання меморандумів про співпрацю з
ENISA, SELEC і трастовим фондом НАТО;
• Беручи за приклад кращі практики ЄС, Україна може впровадити
систему, подібну до сертифікації відповідно до The EU Cybersecurity
Act.
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РОЗДІЛ ІV.
ТОРГІВЛЯ І
ПИТАННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З
ТОРГІВЛЕЮ
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ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ
Ключові висновки:
За результатами експертної оцінки прогресу за період з 2014 по 2019 роки у
виконанні зобов’язань із транспозиції та імплементації норм acquis ЄС до
національного законодавства в сфері технічного регулювання можна зробити
такі висновки:
• повністю адаптовано і запроваджено українське базове (горизонтальне)
законодавство до європейського, а також не приймалися норми, які б
суперечили європейським;
• на 92% адаптовано і запроваджено українське секторальне
(вертикальне) законодавство до європейського відповідно до вимог
Угоди про асоціацію та Додатку ІІІ до неї;
• понад 90% застарілих стандартів колишнього СРСР замінено на сучасні
міжнародні та європейські стандарти, рівень гармонізації національних
стандартів за 5 останніх років підвищився у понад 2 рази і склав 65%;
• українську інфраструктуру якості приведено у відповідність до норм
СОТ і ЄС, створено і забезпечено функціонування національного органу
стандартизації, національного органу акредитації, акредитовано і
призначено органи оцінки відповідності і органи державного ринкового
нагляду за вимогами технічних регламентів, відмінено обов’язкову
сертифікацію продукції;
• новостворений український національний орган стандартизації набув
відповідного статусу у міжнародних і європейських організаціях
стандартизації, а національний орган акредитації набув повноправного
членства і отримав визнання у міжнародних і європейських організаціях
акредитації, Україна набула повноправного членства в Метричній
конвенції та Генеральній конференції з мір та ваг (CGPM);
• завдяки технічній і фінансовій допомозі ЄС суттєво оновлено
випробувальне і вимірювальне обладнання українських випробувальних
і метрологічних установ, які тепер здатні проводити тестування
і вимірювання за вимогами, гармонізованих з європейськими
регламентами і стандартами, а також підвищено рівень компетентності
персоналу органів влади, органів стандартизації, оцінки відповідності,
метрології, ринкового нагляду;
• розгорнуто широкомасштабну інформаційну просвітницьку кампанію
для представників українського бізнесу щодо сутності і переваг
від застосування сучасних регламентів і стандартів, налагоджено
постійний діалог з бізнесом через створену комунікативну платформу
з технічного регулювання (www.techreg.in.ua);
• здійснено заходи щодо створення передумов для проведення у 2020
році попереднього оцінювання експертами ЄС стану готовності
українських органів стандартизації, оцінки відповідності, акредитації,
метрології, ринкового нагляду працювати за вимогами наближеного до
європейського законодавства з подальшим підписанням Угоди АСАА.
Таким чином, можна зробити висновок, що протягом 2014-2019 років Україна в
цілому виконувала всі зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС і
Додатком ІІІ до неї.
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Водночас, Україні потрібно продовжувати удосконалювати законодавство
і впроваджувати нові європейські норми і практики у сфері технічного
регулювання.
Рекомендації:

Зобов’язання 45 / Поступове досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології,
акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС
У короткостроковій перспективі (до кінця 2020 року) необхідно:
• забезпечити виконання плану заходів Стратегії розвитку системи
технічного регулювання на період до 2020 року, розробленої
Мінекономрозвитку та схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 19.08.2015 № 844;
• розробити та прийняти нову
регулювання на 2021-2025 роки.

Стратегію

розвитку

технічного

У середньостроковій перспективі (до кінця 2025 року) необхідно:
• забезпечити виконання нової Стратегії розвитку системи технічного
регулювання на 2021-2025 роки;
• забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою розвитку
еталонної бази на 2018-2022 роки стосовно створення 14, удосконалення
17 та звірення 20 державних первинних еталонів;
• забезпечити застосування сучасних інформаційних технологій
(цифровізація процесів) у сфері стандартизації, оцінки відповідності,
акредитації, метрології, ринкового нагляду;
• продовжити інформаційно-просвітницьку кампанію у сфері технічного
регулювання, стандартизації, метрології, ринкового нагляду.

Зобов’язання 46 / Гармонізація базового (горизонтального)
законодавства з європейським
У короткостроковій перспективі (до кінця 2020 року) необхідно:
• розробити і прийняти проект Закону України щодо внесення змін до
законів України про державний ринковий нагляд (за потреби) у зв’язку
з прийняттям і введенням в дію з липня 2021 року нового європейського
регламенту з ринкового нагляду № 1020/2019;
• розробити і прийняти проект Закону України «Про внесення змін до
Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
стандартизацію»;
• розробити і прийняти проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Законів України
«Про стандартизацію»;
• розробити і прийняти проект Закону України щодо внесення змін до
Закону України «Про стандартизацію» щодо запровадження права
інтелектуальної власності на стандарти, що надасть Україні можливість
захищати авторське право на стандарти відповідно до міжнародних
угод;
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• розробити і прийняти проект Закону України щодо внесення змін до
деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
стандартизацію», які не охоплені вже прийнятими законами;
• до 03.07.2020 забезпечити прийняття та запровадження усіх
нормативно-правових актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
актів законодавства ЄС у сфері технічного регулювання».

Зобов’язання 47 / Гармонізація вертикального (галузевого)
законодавства у 27 сферах з відповідним законодавством ЄС
У короткостроковій перспективі (до кінця 2020 року) необхідно:
• прийняти 2 неприйнятих досі технічних регламенти (пакування та
відходи (2.24), високошвидкісні залізні дороги (2.27);
• переглянути 11 основних технічних регламентів (прості посудини
високого тиску (2.3), обладнання, що працює під тиском (2.4), ліфти
(2.6), вимоги до коефіцієнта корисної дії нових водонагріваючих котлів,
що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (2.9), суднове
обладнання (2.15), медичні пристрої (2.16), активні імплантовані
медичні пристрої (2.17), in vitro діагностичні медичні пристрої (2.18),
канатні установки для перевезення людей (2.21), прогулянкові судна
(2.22), будівельні вироби, включаючи заходи для їх впровадження
(2.23), у зв’язку з оновленням відповідних європейських директив
і регламентів, що сприятиме повній адаптації українського
секторального законодавства з європейським відповідно до положень
Угоди про асоціацію з ЄС і Додатку ІІІ до неї;
• прийняти 5 нових і переглянути 9 вже прийнятих технічних регламентів
з енергоефективності електрообладнання, додаткових до прийнятого
базового технічного регламенту щодо екодизайну.

Зобов’язання 49 / Мораторій на внесення змін до законодавства, які
суперечать європейському
У середньостроковій перспективі (до кінця 2025 року) необхідно:
• протягом 2020-2025 років утриматися від внесення до законодавства
змін, які суперечать європейським нормам.

Зобов’язання 50 / Брати участь у роботі міжнародних та
європейських організацій, що пов’язані з формуванням та
реалізацію системи технічного регулювання, а також вживати
заходів для виконання умов набуття повноправного членства у
Європейських організаціях
У короткостроковій перспективі (до кінця 2020 року) необхідно:
• прийняти
проект Закону України щодо приєднання України
до Міжнародної організації законодавчої метрології та набути
повноправного членства в Міжнародній організації законодавчої
метрології.
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У середньостроковій перспективі (до кінця 2025 року) необхідно:
• забезпечити підтримання в актуальному стані укладених угод про
визнання національної системи акредитації на міжнародному та
європейському рівнях з Європейською кооперацією з акредитації
(ЕА), Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій (ILAC) та
Міжнародним форумом з акредитації (IAF).

Зобов’язання 51 / Поступово впроваджувати звід Європейських
стандартів як національних та одночасно скасовувати конфліктні
національні стандарти
У середньостроковій перспективі (до кінця 2025 року) необхідно:
• протягом 2020-2025 років підвищити темпи гармонізації національних
стандартів з міжнародними та європейськими шляхом прийняття
щороку не менш ніж 3 000 стандартів, та досягти рівня прийняття 80%
європейських стандартів як національних стандартів для набуття
повноправного членства в європейських організаціях стандартизації.

Зобов’язання 52 / Укладання Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (ACAA)
У короткостроковій перспективі (до кінця 2020 року) необхідно:
• забезпечити проведення попереднього оцінювання європейськими
експертами стану готовності української інфраструктури якості
працювати за імплементованими в законодавство України нормами ЄС
і підготовку до підписання Угоди АСАА.
У середньостроковій перспективі (до кінця 2025 року) необхідно:
• забезпечити укладання Угоди АСАА з ЄС (2021 рік) у пріоритетних
секторах
промислової
продукції
(низьковольтне
обладнання,
електромагнітна сумісність, машини) та розширити сферу дії Угоди
АСАА (2021-2025 рр.) на промислову продукцію з високим ступенем
доданої вартості (засоби індивідуального захисту, будівельні вироби,
радіообладнання, медичні вироби, засоби вимірювальної техніки,
іграшки та інші).

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ
ЗАХОДИ
Ключові висновки:
Потрібно зазначити, що у сфері Санітарних та фітосанітарних заходів був
досягнутий значний прогрес. В рамках розпорядження КМУ № 228-р «Про
схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та
фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони» були розроблені майже усі нормативно-правові акти, що зазначені
у згаданому вище документі. Проте, варто взяти до уваги, що розроблені проекти
нормативно-правових актів знаходяться на розгляді у Державній регуляторній
службі (далі - ДРС). У сфері фітосанітарних заходів (Рослини, рослинна продукція
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та інші об’єкти регулювання) близько половини нормативно-правових актів не
було розроблено. Така сама ситуація у сфері, що стосується хімічних речовин та
ГМО. Це відповідальність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України.
Прийняття нормативно-правових актів значно пришвидшиться, якщо буде
вирішена проблема із ДРС. Більшість розроблених проектів підзаконних актів
перебувають на розгляді в ДРС і процес далі нікуди не рухається або рухається
дуже повільно. Проте дана проблема є значно глибшою, аніж здається. Відповідно
до статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» регуляторна політика не поширюється на порядок
укладання, виконання, опублікування, реєстрації та денонсації міжнародних
договорів України. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів у
сфері СФЗ є, в першу чергу, виконанням Угоди про асоціацію, тобто по суті це є
виконанням міжнародних зобов’язань України. Проте, до осені 2019 року, Додаток
V не був офіційно частиною Угоди, а тому застосовувалось розпорядження КМУ
№ 228-р і через це ДРС поширювала свою юрисдикцію на дану сферу. Станом на
зараз Додаток V став офіційною частиною Угоди, тому ДРС не повинна більше
мати юрисдикцію стосовно нормативно-правових актів у сфері СФЗ. Проте наразі
ДРС вимагає на кожен НПА на виконання Додатку V Угоди, що значно уповільнює
процес прийняття зазначених актів.
Якщо говорити про сферу фітосанітарних заходів, то тут відповідальним
державним органом є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України. Саме тому потрібно наполягати, щоб дане міністерство почало
виконувати свої прямі обов’язки щодо виконання Угоди про асоціацію.
Щодо хімічних речовин та ГМО необхідно прийняти та розробити документи
відповідно до Додатку V Угоди.
Рекомендації:

ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОСНОВНИХ
КАТЕГОРІЙ ЖИВИХ ТВАРИН
Група зобов’язань 53 / Заходи, що застосовуються до основних
категорій живих тварин
• Прийняти всі розроблені нормативно-правові акти, які спрямовані
на виконання даного зобов’язання, окрім актів, які стосуються
ідентифікації та реєстрації тварин та впровадження механізму
ввезення на митну територію України живих тварин, оскільки зазначені
НПА вже розроблено та прийнято.
• Розробити та прийняти нормативні акти, які стосуються некрозу риб та
африканської хвороби коней.
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ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПРОДУКТІВ
ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група зобов’язань 54 / Заходи, що застосовуються до продуктів
тваринного походження
• Прийняти всі розроблені нормативно-правові акти, які спрямовані
на виконання даного зобов’язання, окрім актів, які стосуються
впровадження порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів)
з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів
тваринного походження та впровадження механізму роботи з
фармакологічно активними речовинами в харчових продуктах
тваринного походження, оскільки зазначені НПА вже розроблено та
прийнято.

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Група зобов’язань 55 / Заходи, що застосовуються до харчових
продуктів
• Прийняти всі розроблені нормативно-правові акти, які спрямовані
на виконання даного зобов’язання, окрім актів, які стосуються
впровадження контролю забруднюючих речовин у харчових продуктах,
забезпечення дотримання безпечності та гігієни меду, впровадження
переліку продуктів, що підлягають державному контролю на
призначених прикордонних інспекційних постах, запровадження
процедури надання споживачам інформації про харчові продукти,
оскільки зазначені НПА вже розроблено та прийнято.

РОСЛИНИ, РОСЛИННА ПРОДУКЦІЯ ТА ІНШІ ОБ’ЄКТИ
РЕГ УЛЮВАННЯ
Група зобов’язань 56 / Рослини, рослинна продукція та інші об’єкти
регулювання
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти, які стосуються
вдосконалення механізму забезпечення здоров’я рослин, а саме: вимоги
до надзвичайних заходів щодо запобігання поширенню Anoplophora
chinensis, вимоги до надзвичайних заходів щодо запобігання
поширенню Bursaphelenchus xylophilus, умови використання таких
діючих речовин як клотіанідин, тіаметоксам та імідаклоприд, та
заборони використання та продажу насіння, обробленого засобами
захисту рослин, що містять ці активні речовини.
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти, які стосуються
удосконалення механізму торгівлі рослинами та насінням, а саме
затвердити вимоги до маркування, герметизації та упаковки
розмножувального матеріалу плодових рослин.
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти, які стосуються
оновлення вимог до маркування, герметичного закриття та пакування
фруктових рослин та матеріалу для відтворення фруктових рослин,
призначених для виробництва фруктів; оновлення вимог про
реєстрацію постачальників і сортів та загальний перелік сортів;
оновлення вимог для родин і видів плодових рослин, специфічних
вимог, запропонованих до постачальників, та детальних правил, що
стосуються офіційних перевірок; впровадження процедур захисту
прав на сорти рослин.
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• Прийняті всі інші нормативно-правові акти, які розроблені в рамках
даного зобов’язання.

ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ХАРЧОВИХ ТА
КОРМОВИХ ДОБАВОК
Група зобов’язань 57 / Заходи, що застосовуються до харчових та
кормових добавок
• Розробити та прийняти нормативний акт, що стосується вимог до
моніторингу фонових рівнів діоксинів та діоксиноподібних ПХБ у кормах.
• Ухвалити всі інші розроблені нормативні акти, в рамках даного
зобов’язання, окрім переліку цільового використання кормів, оскільки
зазначені НПА вже розроблено та прийнято.

СТАНДАРТИ У ТРИМАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З
ТВАРИНАМИ
Група зобов’язань 58 / Стандарти утримання та поводження з
тваринами
• Ухвалити всі розроблені нормативно-правові акти в рамках даного
зобов’язання.

ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ, ЗМІШАНІ ПРОДУКТИ ТА ГМО
Група зобов’язань 59 / Хімічні речовини, змішані продукти та ГМО
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти, які стосуються
впровадження контролю генетично модифікованих організмів,
впровадження стандартних форм звіту для представлення результатів
викиду в навколишнє природне середовище або у продукти, що
призначені для розміщення на ринку, генетично модифікованих
організмів, оновлення правил імпорту пластикового посуду із
поліміаду та меламіну, який виготовлений або відправлений із
Китайської Народної Республіки чи спеціального адміністративного
регіону Гонконгу та впровадження процедур поводження з генетично
модифікованими організмами та правил їх реєстрації.
• Прийняти всі інші нормативно-правові акти, які розроблені в рамках
даного зобов’язання.

МИТНІ ПИТАННЯ ТА СПРИЯННЯ
ТОРГІВЛІ
Ключові висновки:
За чотири з половиною роки застосування «економічної» частини Угоди, прогрес
щодо виконання зобов’язань у сфері митної справи активізувався лише у другій
половині 2019 року. Тому у митних питаннях імплементація положень Угоди дуже
відстає від обумовленого від початку графіку.
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Виконання зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію не є самоціллю. Навіть
найпрогресивніша європейська норма (формально перенесена до законодавства
України) не буде мати позитивного ефекту у разі її невиконання/викривленого
застосування на практиці. Угода вимагає від України забезпечення прозорості
та передбачуваності митних процедур, а також уніфікованого та ефективного
правозастосування. Тому зміна законодавства має змінити митницю інституційно
та дозволити модифікувати практику роботи митних органів.
Рекомендації:

Зобов’язання 62 / Наближення українського митного законодавства
до Митного кодексу ЄС
• Виконання даного зобов’язання потребує розроблення та прийняття
нового Митного кодексу, який має бути максимально наближеним
до кодексу ЄС. Це складна, кропітка та тривала робота, яка тим не
менш повинна бути зроблена. Новий митний кодекс потрібен Україні з
багатьох причин:
— підписання Угоди про асоціацію з ЄС змінило географічну
структуру торгівлі, зробивши ЄС найбільшим торговельним
партнером України. Відповідно, наближення митного
законодавства до європейського зробить проходження
митних процедур більш уніфікованим для того бізнесу, що
займається торгівлею з ЄС.
— чинний Митний кодекс України в багатьох питаннях може
бути переобтяжений деталями, водночас до нього додано
кілька десятків підзаконних актів (постанови КМУ та накази
Мінфіну). Запровадження європейської моделі дозволило б
оптимізувати складну та заплутану ієрархію актів митного
законодавства за принципом: компактний Митний кодекс
регулює фундаментальні питання, у той час як всі процедурні
норми зібрані у єдиному кодифікованому підзаконному акті
(аналог Delegated Act у ЄС).
— перезапуск нового Митного кодексу дозволив би не тільки
осучаснити митне законодавство, але й переосмислити деякі
його сфери і таким чином, змінити не тільки законодавство,
але і його правозастосування. Адже саме правозастосування
у багатьох випадках є основною проблемою митної справи в
Україні (наприклад скарги бізнесу на ситуацію у сфері митної
вартості продовжуються, при тому що норми законодавства у
цій галузі в цілому відповідають положенням законодавства
ЄС і Конвенції СОТ).

Зобов’язання 63 / Приєднання до Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про процедуру
спільного транзиту (NCTS)
• На даний момент для виконання цього зобов’язання вже проведено
великий обсяг роботи. Якщо план Держмитслужби буде дотримано і
електронна система транзиту в тестовому режимі запрацює в другому
півріччі 2020 року, то можна очікувати, що в 2021-2022 роках Україна
отримає запрошення приєднатися до Конвенції і це зобов’язання буде
виконано у повному обсязі. Однак на даний момент підзаконні акти
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для старту електронної системи транзиту в тестовому режимі досі не
затвердженні Кабміном, що може спричинити затримку у здійсненні
реформи і робота системи може не розпочатися у другому півріччі 2020
року. Тому Кабміну, безумовно, необхідно прискорити роботу в цьому
напрямі.

Зобов’язання 64 / Імплементація звільнень від мит, що діють в ЄС
• Це зобов’язання необхідно виконати шляхом підготовки та прийняття
відповідного закону. Звільнення від мит в ЄС є більш послідовним та
охоплює ширше коло випадків, коли таке звільнення є необхідним.

Зобов’язання 65 / Захист інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України
• Необхідний закон для виконання цього зобов’язання вже прийнято.
Після прийняття підзаконних актів основним завданням буде коректне
правозастосування прийнятого законодавства, на чому і повинні
зосередити увагу митні органи.

ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ТОРГІВЛЯ
ПОСЛУГАМИ ТА ЕЛЕКТРОННА
ТОРГІВЛЯ
ПОШТОВІ ТА КУР’ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ
Ключові висновки:
Станом на червень 2020 року зобов’язання України за Угодою про асоціацію у
сфері поштових послуг не виконані. Рівень транспозиції є раннім тільки за одним
зобов’язанням, за рештою десятьма регуляторне наближення не розпочиналось.
Через відсутність нормативних передумов, практична імплементація положень
європейського законодавства не розпочалася за жодним з одинадцяти
оцінюваних зобов’язань.
Проте, ми обережно позитивно оцінюємо той незначний прогрес адаптації
національного законодавства до вимог актів ЄС у сфері поштових та кур’єрських
послуг у вигляді розроблення нової редакції профільного законопроекту,
який за умови його доопрацювання на предмет врахування усіх важливих
положень Поштової Директиви ЄС та Угоди про асоціацію, хоч і не забезпечить
одразу й повною мірою виконання Україною взятих на себе зобов’язань за
Угодою про асоціацію та відповідно до вимог Поштової Директиви ЄС, все ж
створить передумови і законодавче підґрунтя для вжиття наступних кроків,
як передбачено консолідованим Планом заходів (постанова КМУ № 1106) та
Стратегією (розпорядження КМУ № 104-р), та прийняття відповідних підзаконних
нормативних актів, що в комплексі охоплюватиме усі заходи, необхідні для
імплементації до законодавства України положень актів ЄС, визначених у
Додатку XVII-4 Угоди про асоціацію, а також сприятиме розвитку сфери поштових
послуг та виходу України на світовий ринок поштових послуг.
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В цілому, прискорити виконання євроінтеграційних зобов’язань у сфері поштових
та кур’єрських послуг можна внаслідок:
• з’ясування причин невиконання міжнародних зобов’язань України
у строки, визначені як безпосередньо в Угоді про асоціацію, так і в
планах імплементації;
• припинення практики відтермінування впровадження зобов’язань,
невиконаних завдань та їхнього дублювання в планах дій уряду та
органах державної влади - безпосередніх виконавців;
• запровадження персональної відповідальності керівників центральних
органів виконавчої влади за реалізацію завдань, спрямованих на
виконання міжнародних зобов’язань України.
Рекомендації з транспозиції (регуляторного наближення):

Зобов’язання 66 / Гармонізація національної нормативно-правової
бази у секторі поштових і кур’єрських послуг у відповідності до
принципів законодавства Європейського Союзу, викладених в
Угоді про асоціацію, з метою забезпечення поступової сумісності
існуючих законів та майбутнього законодавства з acquis ЄС
• Для гармонізації національної нормативно-правової бази у секторі
поштових і кур’єрських послуг у відповідності до принципів
законодавства Європейського Союзу, викладених в Угоді про
асоціацію, та відповідно для адаптації положень Директиви № 97/67/
ЄС, доповненої Директивою № 2002/39/ЄC, та Директивою № 2008/6/
ЄС, нагальним є прийняття проекту закону про внесення змін до
Закону України «Про поштовий зв’язок». За умови доопрацювання
законопроекту на предмет врахування усіх ключових положень
Поштової Директиви ЄС та Угоди про асоціацію, зокрема в частині:
• забезпечення незалежності національного регуляторного органу;
• єдиних правил та умов, якими регулюється надання поштових
послуг;
• надання універсальних поштових послуг відбору та визначення
призначених операторів для забезпечення їх надання;
• фінансування універсальних поштових послуг на умовах, якими
гарантується надання послуг на постійних засадах;
• встановлення стандартів якості для надання універсальних
поштових послуг та впровадження системи для забезпечення
дотримання зазначених стандартів;
• тарифних принципів та прозорості
універсальних поштових послуг;

рахунків

для

надання

• дозвільного порядку для надання універсальних поштових послуг;
• гармонізації технічних стандартів;
• надання інформації
поштових послуг;

(фінансової

і

статистичної)

операторами

• забезпечення прав споживачів у сфері поштових послуг, а також
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• доопрацювання аналізу регуляторного впливу зі здійсненням
фінансово-економічних розрахунків.
Прийняття закону створить передумови і законодавче підґрунтя для
забезпечення поступової сумісності існуючих законів та майбутнього
законодавства з acquis ЄС, а також вжиття наступних кроків з імплементації.

Зобов’язання 67—76
• На підставі та після запровадження рамкових правил у секторі поштових
і кур’єрських послуг на виконання Зобов’язання 1 шляхом внесення змін
на рівні закону, відповідні зміни необхідно транспозиціонувати і на
рівні підзаконних нормативних актів, як визначено в аналізі окремо за
кожним зобов’язанням, що дозволить імплементувати гармонізовані із
законодавством ЄС правила функціонування сфери поштових послуг в
практичній площині.
Рекомендації з імплементації

Зобов’язання 66—76
• Для ефективної імплементації положень Директиви № 97/67/ЄС,
доповненої Директивою № 2002/39/ЄC, та Директивою № 2008/6/ЄС,
після прийняття закону та низки підзаконних нормативних актів, як
означено в аналізі, як на рівні КМУ, так і профільним Міністерством
інфраструктури та НКРЗІ, що за умови практичної реалізації в комплексі
дозволить наблизитися до європейських стандартів у сфері поштових
послуг, забезпечити, у відповідності до кінцевої мети європейської
поштової політики, надійні й високоякісні поштові послуги щонайменше
п’ять робочих днів на тиждень на усій території для усіх громадян
і бізнесу за доступними цінами, а також взяти курс на майбутню
інтеграцію в європейський економічний простір на засадах спільних
правил, вільної конкуренції та відкритого ринку.

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ
Ключові висновки:
Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європи визнана одним з
пріоритетів інтеграції України до ЄС та діяльності в рамках програми Східного
Партнерства. Ця мета є надзвичайно амбітною, проте цілком реалістичною.
Суттєвий прогрес в сфері електронної торгівлі дозволяє сподіватись на успіх
окремих пілотних проектів, які чітко визначать найбільш сильні та слабкі сторони
українського законодавства правозастосовної практики, а також практичні
механізми їхньої реалізації. Безпрецедентна практика одночасної розробки та
ухвалення Кодексу електронних комунікацій Україною та країнами ЄС створює
засади для квантового стрибка України до Єдиного цифрового ринку Європи.
Щоправда, виконання цього стрибка без незалежного та ефективного регулятора
неможливе, а його законодавчі засади поки що відсутні. Втім найбільш критичну
загрозу в собі несуть прогалини у сфері кібербезпеки та захисту персональних
даних, які можуть повністю перекреслити успіхи України на її шляху цифрової
європейської інтеграції.
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Рекомендації:

Зобов’язання 77 / Законодавче врегулювання питання електронних
комунікацій
• Перед другим читанням виправити усі недоліки законопроекту №
3014 «Про електронні комунікації» та розробити дорожню карту його
імплементації;
• Організувати широку адвокаційну кампанію серед малих та середніх
українських Інтернет-провайдерів на підтримку Європейського
Кодексу електронних комунікацій.

Зобов’язання 78 / Посилення незалежності та адміністративної
спроможності національного регулятора в галузі електронних
комунікацій
• Доопрацювати та зареєструвати у ВРУ законопроект «Про
національного регулятора в сфері електронних комунікацій»,
забезпечити його (бажано одночасне з законопроектом № 3014)
проходження у парламенті. Виключити дублювання окремих розділів
цих законопроектів.

Зобов’язання 79 / Забезпечення високого загального рівня безпеки
мережевих та інформаційних систем
• Розробити та ухвалити оновлену Стратегію кібербезпеки України (з
урахуванням Cybersecurity Act та Директиви NIS);
• Розробити та ухвалити повноцінний закон України з кібербезпеки;
• Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність у повному
обсязі;
• Вирішити питання
інфраструктури;

з

захистом

об’єктів

критичної

інформаційної

• Розробити дорожню карту реформування українського законодавства
в сфері захисту персональних даних. Вжити заходів щодо виконання
чинного українського законодавства в цій сфері.

Зобов’язання 80 / Забезпечення відповідності європейським та
міжнародним стандартам вимог щодо роботи з електронними
довірчими послугами
• Розробити і реалізувати комплексну програму захисту прав
споживачів в сфері електронної торгівлі та користування електронними
комунікаційними послугами;
• Завершити роботу над транскордонним визнанням електронних
довірчих послуг.
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Ключові висновки:
У сфері «Банківська сфера» помітний прогрес спостерігається лише в частині
удосконалення банківського регулювання та нагляду, процедури виведення
банків з ринку, а саме запровадження вимог щодо планів відновлення;
запровадження форми статистичної звітності щодо концентрації ризиків
для банківських груп; статистичної звітності для банківських груп щодо
внутрішньогрупових операцій; удосконалення порядку подання фінансової
звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному
форматі.
Водночас майже не ведеться робота в частині імплементації положень Директиви
№ 2009/110/ЄС про започаткування та ведення діяльності установ по роботі з
електронними грошима та пруденційний нагляд за ними та Директиви № 94/19/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 року про систему
гарантування депозитів.
Крім того, необхідно прискорити/розпочати роботу в частині запровадження
вимог щодо внутрішньої оцінки достатності капіталу банку (ІСААР); забезпечення
порядку перевірки фінансового/майнового стану засновників - власників
істотної участі під час отримання банківської ліцензії; оптимізації вимог щодо
підвищення ефективності оцінки критеріїв істотної участі кредитних установ;
врегулювання питань щодо адміністративних санкцій та управлінських заходів
Національного банку за недотримання вимог ліцензування, пов’язаного з
придбанням істотної участі; встановлення вимог до професійної придатності
та ділової репутації керівників банків; приведення у відповідність із правом ЄС
вимог до оприлюднення на сайті Національного банку інформації про видані
банківські ліцензії, удосконалення механізмів інформаційного співробітництва
між регуляторами ринків фінансових послуг.
У сфері «Цінні папери» певний прогрес спостерігається в частині імплементації
положень Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21
квітня 2004 року щодо ринків фінансових інструментів, Директиви 2003/71/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 року стосовно публікації
проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для
здійснення торгівлі та Директиви № 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 15 грудня 2004 року щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно
інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на
регульованому ринку.
Однак, не розпочата робота в частині приведення розмірів та форм
відповідальності за порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому
ринку у відповідність з правом ЄС. Вже тривалий час доопрацьовується та є не
прийнятим законопроект щодо регульованих ринків та деривативів.
Крім того, необхідно прискорити підготовку проектів ЗУ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії зловживанням на
фондовому ринку)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів».
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Відсутній прогрес в імплементації положень Директиви 97/9/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо схем компенсації інвестору.
Головний виконавець пропонує перенесення строку впровадження згаданої
Директиви.
Робота щодо імплементації положень Директиви 2009/65/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про узгодження законів, підзаконних та
адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного)
інвестування в цінні папери, що підлягають обігу та Директиви Комісії 2010/42/
ЄС не розпочата.
Усфері «Страхування» основна робота по наближенню законодавства знаходиться
лише на стадії розробки та опрацювання відповідних законопроектів з проектом
ЄС «Посилення регулювання та нагляду на небанківському фінансовому ринку»
EU-FINREG (імплементація Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і ведення діяльності у сфері
страхування та перестрахування, Директиви 2009/103/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо страхування від цивільної
відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та
забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності
(кодифікована версія), Директиви № 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 9 грудня 2002 року про посередництво у страхуванні).
Через прийняття ЗУ від 16.01.2020 № 465-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
та від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових
послуг» помітний прогрес спостерігається в частині імплементації положень
Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року про річну і консолідовану
звітність страхових підприємств стосовно усунення розбіжностей в структурі
і змісті балансів та встановлення єдиної структури звіту про прибуток і
збиток страхових/перестрахових компаній шляхом правового регулювання
бухгалтерського обліку страхових/перестрахових компаній.
Водночас відсутні досягнення в питанні встановлення єдиних вимог до
професійної компетентності страхових посередників.
Окремої уваги потребує зобов’язання щодо імплементації положень Директиви
№ 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 року про
діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними,
що передбачає впровадження стандартів Європейського Союзу в українську
систему накопичувального пенсійного забезпечення, оскільки головними
виконавцями досі не розроблені відповідні зміни до діючого законодавства
України, зокрема до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
У сфері «Ринкова інфраструктура» спостерігається певний прогрес завдяки
прийняттю Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових
фінансових інструментів» (реєстраційний номер у ВРУ 2284 від 17.10.2019), який
було опрацьовано разом з експертами проекту «Посилення регулювання та
нагляду за небанківським фінансовим сектором» EU-FINREG.
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У сфері «Платіжні послуги» робота щодо імплементації положень Директиви (ЄС)
2015/2366 знаходиться лише на стадії опрацювання та розробки відповідних
нормативно-правових актів, зокрема проекту ЗУ «Про платіжні послуги», який
регулюватиме діяльність українського ринку платежів та переказу коштів.
В цілому, прискорити виконання євроінтеграційних зобов’язань у підсекторі
фінансових послуг можна внаслідок впровадження наступних заходів:
• Встановити причини зриву строків виконання міжнародних зобов’язань
України, визначених у планах імплементації;
• Відмовитися від практики постійного продовження термінів реалізації
невиконаних завдань та їхнього дублювання в планах дій уряду й
центральних органів виконавчої влади;
• Оновити на основі процедур аналізу політики строки виконання
завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017
року № 1106;
• Встановити персональну відповідальність керівників центральних
органів виконавчої влади за реалізацію завдань плану імплементації
Рекомендації:

БАНКІВСЬКА СФЕРА
Зобов’язання 81-85
• Забезпечити розроблення та ухвалення нормативно-правового
акта/внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що
передбачатимуть запровадження вимог щодо внутрішньої оцінки
достатності капіталу банку (ІСААР); забезпечення порядку перевірки
фінансового/майнового стану засновників - власників істотної участі
під час отримання банківської ліцензії; оптимізацію вимог щодо
підвищення ефективності оцінки критеріїв істотної участі кредитних
установ; врегулювання питань щодо адміністративних санкцій та
управлінських заходів Національного банку за недотримання вимог
ліцензування, пов’язаного з придбанням істотної участі; встановлення
вимог до професійної придатності та ділової репутації керівників банків;
приведення у відповідність із правом ЄС вимог до оприлюднення на
сайті Національного банку інформації про видані банківські ліцензії;
• Розробити та затвердити зміни до чинних нормативно-правових актів
у частині оновлення платіжного законодавства та законодавства
стосовно системи гарантування вкладів в Україні, а саме до ЗУ «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», ЗУ «Про кредитні
спілки» та ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»;
• Продовжити удосконалення порядку подання фінансової звітності на
основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі
шляхом подальшої імплементації положень Директиви Ради 86/635/
ЄЕС, Директиви Ради 91/674/ЄС (із змінами), Директиви 2001/65/ЄС.
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ЦІННІ ПАПЕРИ
Зобов’язання 86-91
• Забезпечити опрацювання та прийняття ВРУ законопроекту
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів» № 2284 від 17.10.2019;
• Прискорити
опрацювання
заінтересованими
центральними
органами виконавчої влади та забезпечити супровід у Верховній
Раді законопроекту щодо регульованих ринків та деривативів
для забезпечення та проектів ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та
запровадження нових фінансових інструментів», ЗУ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо протидії зловживанням на
фондовому ринку)», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження
нових фінансових інструментів»;
• Доопрацювати відкликані у 2019 році з Верховної Ради України IX
скликання законопроекти щодо захисту інвесторів від зловживань на
ринках капіталу (імплементація Директиви 2004/39/ЄС);
• Розпочати роботу стосовно впровадження норм Директиви 97/9/
ЄС та в частині приведення розмірів та форм відповідальності за
порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку
у відповідність з правом ЄС та імплементації положень Директиви
2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року
про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень,
що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні
папери, що підлягають обігу, Директиви Комісії 2010/42/ЄС.

РИНКОВА ІНФРАСТРУКТ УРА
Зобов’язання 97 / Запровадження різних елементів ринкової
інфраструктури на ринку фінансових послуг
• Розробити та/або внести зміни до чинного законодавства в частині
імплементації положень Директиви 2002/47/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 06 червня 2002 року стосовно механізмів
застосування фінансової застави, Директиви 98/26/ЄС, Директиви
2009/44/ЄС.

ПЛАТІЖНІ ПОСЛУГИ
Зобов’язання 98 / Регулювання платіжних послуг
• Прискорити опрацювання проекту ЗУ «Про платіжні послуги;
• Продовжити розробку та внесення змін до чинного законодавства в
частині імплементації положень Директиви (ЄС) 2015/2366 (замінює
Директиву 2007/64/ЄС з 12 січня 2018 р.).
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ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
Ключові висновки:
У рамках адаптації законодавства України до законодавства ЄС було розроблено
нову редакцію Закону України «Про внутрішній водний транспорт України»,
який дотично пов’язаний із морськими послугами. Проект нової редакції Закону
України «Про внутрішній водний транспорт України» зареєстровано у Верховній
Раді України (1182-1-д від 17.01.2020). 24 квітня 2020 року проект закону прийнято
ВРУ у першому читанні. З 2017 р. функціонує Державна служба морського та
річкового транспорту України (Морська адміністрація). З набранням чинності
у 2013 році Законом України «Про морські порти України» розпочалося
реформування галузі. Однак наразі закон потребує внесення змін до нього.
Україна приєдналася до деяких міжнародних конвенцій, зокрема до Протоколу
1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року з поправками
2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього. Утверджено формувати
інформаційну систему моніторингу надводної обстановки з використанням
автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у
зоні відповідальності України. У цілому прогрес імплементації даного сектору
спостерігається на ранній стадії. Потребують вирішення питання приєднання до
ряду міжнародних конвенцій, виконання забезпечення безпеки мореплавства та
виконання організаційно-правових заходів щодо інституційного забезпечення
безпеки. Зокрема, українська морська адміністративна система є надмірно
складною і не має чіткого ідентифікуючого компетентного органу управління
міжнародними зобов’язаннями і обов’язками України у сфері морського
транспорту відповідно до різних конвенцій ІМО, учасником яких є Україна.
Рекомендації:

МОРСЬКІ ПОСЛУГИ
В частині безпеки на морі (Зобов’язання 99, 110):
• Приєднатися до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність
за шкоду, завдану бункерним паливом 2001 року, Протоколу до Афінської
конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 2002 року;
• Приєднатися до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими
протиобростаючими системами на суднах 2001 року;
• Провести реорганізацію служб капітанів морських портів шляхом
розмежування
(розподілу)
функцій
забезпечення
безпеки
мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства
відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства;
• Осучаснити Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення
мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та
виключній (морській) економічній зоні України;
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти Мінінфраструктури
про затвердження правил, які стосуються безпечної конструкції,
остійності і експлуатації пасажирських морських суден, пасажирських
суден типу «ро-ро» та швидкісних пасажирських суден, які здійснюють
регулярні рейси;
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• Розробити та прийняти нормативно-правові акти Мінінфраструктури
стосовно правил безпечного навантаження і розвантаження
навалювальних вантажів у морських портах України.

В частині дотримання соціальних умов (Зобов’язання 109):
• Приєднатися до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про
працю в морському судноплавстві, з поправками;
• Прийняти внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з
ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про
працю в морському судноплавстві;
• Звернути увагу на те, що існуючі національні закони України у сфері
морського транспорту не в повній мірі оновлені і не враховують
поправки до міжнародних конвенцій, які приймаються час від часу.

В частині охорони навколишнього середовища у морському
сполученні (Зобов’язання 107):
• Розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо обов’язкового
оснащення морських портів і морських терміналів, відкритих для
міжнародного сполучення, плавучими та стаціонарними спорудами
для приймання суднових відходів, мінімального переліку та технічних
параметрів таких споруд, а також щодо розроблення та впровадження
у морських портах планів поводження з відходами з суден та залишками
вантажу відповідно до вимог міжнародних договорів України;
• Розробити внесення змін до Закону України «Про морські порти
України», що стосуються обов’язків морських портів і морських
терміналів забезпечувати приймання з суден суднових відходів і
залишків вантажу відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню
забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
Ключові висновки:
Україні вдалося досягти помітного прогресу щодо виконання практично всіх
зобов’язань щодо адаптації системи публічних закупівель, передбачених Угодою
про асоціацію та відповідним Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію,
затвердженим постановою КМУ від 25.10.2017 №1106. Здебільшого це обумовлено
тим, що виконання більшості заходів було розпочато раніше, відповідно до
Стратегії розвитку системи публічних закупівель («дорожньої карти»), а також
завдяки ефективним реформам у цій сфері, що проводяться з 2014 року.
Найбільш вдалим кроком можна вважати реформи, запроваджені Законом України
«Про публічні закупівлі» у 2016 році, що пов’язані насамперед зі створенням
електронної системи закупівель та суттєвим наближенням термінології і
процедур закупівель до вимог відповідних Директив ЄС із державних закупівель.
Останні зміни, що набрали чинності з 19 квітня поточного року, дозволять ще
більше наблизити українське законодавство до зазначених вимог.
Разом з цим, декілька заходів, насамперед в частині виконання зобов’язань
з адаптації законодавства та гармонізації правового захисту, потребують
подальшої реалізації, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до базового
Закону.
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Ефективна імплементація законодавчо реалізованих завдань залежить
також від своєчасності розробки Мінекономіки відповідних підзаконних актів,
передбачених новим Законом (наприклад постанови щодо врегулювання
оскарження закупівель; приблизної методики визначення вартості життєвого
циклу) та приведення існуючих нормативно-правових актів до його вимог. Крім
цього, важливо своєчасно технічно адаптувати існуючу систему електронних
закупівель до прийнятих змін (насамперед щодо нової процедури торгів з
обмеженою участю).
Рекомендації:

В частині адаптації законодавства та гармонізації правового
захисту (Зобов’язання 111 – 114):
• внести зміни до Закону «Про публічні закупівлі» щодо: «запровадження
спеціальних
правил
використання
електронних
аукціонів,
зарезервованих контрактів та інноваційного партнерства суб’єктами
у сфері комунального господарства та можливості застосування
динамічної системи закупівель; визначення поняття «змішаних
контрактів», необов’язкових правил щодо періоду неукладення
договору про закупівлю тощо);
• забезпечити розробку та затвердження постанови КМУ щодо
врегулювання оскарження закупівель та інших нормативно-правових
актів, необхідних для реалізації норм Закону.

В рамках реалізації зобов’язань щодо професіоналізації та
електронізації закупівель (Зобов’язання 115 – 116):
• потребують подальшого активного впровадження механізми технічної
підтримки замовників шляхом надання послуг з маркетингових
досліджень; підготовки стратегій спільної закупівлі, юридичної
та технічної підтримки процедур закупівлі, а також інструментів
централізованих закупівель, рамкових угод, електронних каталогів.

В рамках реалізації зобов’язань щодо професіоналізації та
електронізації закупівель (Зобов’язання 117):
• необхідно забезпечити схвалення ВРУ Закону про оборонні закупівлі.

ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Ключові висновки:
Попри наявність певних напрацювань, повноцінно урядом не виконано жодного
із завдань щодо виконання зобов’язань, передбачених Главою 9, що можна
пояснити термінами виконання, передбаченими Урядовим планом імплементації
- 31.12.2023 р. Проте рішення українських судів у справі Zentiva та подібних до
неї свідчать, що поточний стан виконання зобов’язань не є задовільним і не
відповідає стану правовідносин у сфері захисту інтелектуальної власності.
Підтвердженням цього також слугує звіт Європейської Комісії про стан
дотримання прав інтелектуальної власності в третіх країнах, оприлюднений
у січні 2020 р. Згідно з положеннями цього звіту Україна віднесена до Групи
№2 пріоритетних країн (разом з Індією, Індонезією, РФ та Туреччиною), в яких
встановлено низку систематичних порушень в сфері захисту прав інтелектуальної
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власності та їх забезпечення. До головних проблем, які були визначені Комісією
в якості системних в нашій державі, належать онлайн піратство, транзит
контрафактних товарів до ЄС (продуктів харчування, годинників, ювелірних
прикрас, іграшок, одягу тощо), включаючи неефективну діяльність української
митниці, недостатній захист персональних даних. Фактично, це всі питання, які
визначені як зобов’язання України в сфері інтелектуальної власності в Угоді про
асоціацію.
В цілому, прискорити виконання євроінтеграційних зобов’язань у секторі
інтелектуальної власності можна внаслідок впровадження наступних заходів:
• активізувати діяльність щодо розробки та прийняття законодавчих
та підзаконних актів щодо виконання зобов’язань та приведення
нормативно-правової бази у відповідність до стандартів ЄС;
• удосконалити інституційні спроможності органів виконавчої влади
щодо забезпечення реалізації та захисту прав інтелектуальної
власності;
• запровадити ефективні механізми щодо гарантування та охорони
прав інтелектуальної власності, включаючи адміністративні та судові
процедури притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні
правопорушень проти законних прав інтелектуальної власності.
Рекомендації:

СТАНДАРТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Зобов’язання 120 / Удосконалення законодавства щодо охорони
авторського права і суміжних прав
• прискорити розробку законопроектів з метою приведення українського
законодавства у відповідність до Директив ЄС щодо охорони
авторського права і суміжних прав;
• під час розробки таких законопроектів врахувати сучасні тенденції
розвитку авторського і суміжних прав, зокрема пов’язаних з
використанням сучасних технологій, таких як розповсюдження
примірників творів, фонограм, відеограм в електронній формі, інтернетпіратство тощо.

Зобов’язання 121 / Удосконалення законодавства щодо діяльності
організацій колективного управління
• розглянути можливість внесення змін до чинного Закону України
«Про ефективне управління майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних прав» з метою скасування
обмеження існування лише однієї акредитованої організації для кожної
сфери колективного управління, оскільки це суперечить відповідній
Директиві ЄС, а також скасування положення про неможливість
для правовласника вилучати належні йому права з управління
акредитованою організацією;
• прискорити початок активної фази діяльності Комісії з акредитації
організацій колективного управління, щоб останні могли розпочати
свою роботу.
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Зобов’язання 122 / Удосконалення законодавства щодо охорони
комп’ютерних програм
• прискорити
розробки
законопроектів
з
метою
приведення
українського законодавства у відповідність до Директив ЄС щодо
охорони авторського права і суміжних прав із урахуванням сучасного
стану розвитку авторського і суміжних прав; вдосконалення потребує
визначення терміну «комп’ютерна програма», встановлення фактів
авторства на комп’ютерні програм, розповсюдження комп’ютерних
програм в електронній формі, інтернет-піратство тощо;
• розробити й затвердити новий порядок реєстрації прав на комп’ютерні
програми.

Зобов’язання 123 / Удосконалення охорони інтелектуальної
(промислової) власності
• під час підготовки проектів законів про внесення змін до законодавчих
актів щодо прав промислової власності до другого читання забезпечити
врахування положень нових актів ЄС, а саме Регламенту (ЄС) 2017/1001
та Директиви (ЄС) 2015/2436, а також визначень, закріплених в Угоді
про асоціацію.

Зобов’язання 124 / Вдосконалення охорони визнаних географічних
зазначень
• визначити наявні важелі для внесення змін в чинний Закон України
«Про правову охорону географічних зазначень» з метою врахування
наявних наразі суперечностей: потрібно включити положення стосовно
«родових назв», встановлення схеми для гарантованих традиційних
особливостей, передбачити можливість подання спільної заявки, коли
географічне позначення стосується декількох держав;
• прискорити розробку проектів спеціальних законів щодо окремих видів
товарів, географічні зазначення стосовно яких є захищеними;
• розробити механізми практичної імплементації чинного Закону.

Зобов’язання 125 / Вдосконалення охорони географічних зазначень
та позначень походження сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування
• активізувати діяльність щодо розробки проектів спеціальних законів
стосовно охорони географічних зазначень та позначень походження
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Зобов’язання 126 / Забезпечення охорони винаходів у галузі
біотехнологій
• прискорити діяльність стосовно розробки і прийняття відповідної
нормативно-правової бази у галузі біотехнологій із урахуванням
потреби включити термін «мікробіологічний процес», закріплений у ст.
2 (1 (b) Директиви 98/44/ЄС до ст.1 (1) Закону України «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі».
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Зобов’язання 127 / Запровадження механізму охорони даних,
наданих з метою одержання дозволу на введення лікарського
засобу на ринку
• передбачити та забезпечувати притягнення до відповідальності
посадових осіб за розголошення даних, які є конфіденційними.

Зобов’язання 128 / Запровадження механізму захисту даних для
продуктів захисту рослин
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
проекту закону щодо виконання вимог безпеки та ефективності перед
наданням дозволу на введення на ринок продуктів захисту рослин.

Зобов’язання 129 / Удосконалення охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів
• розробити і затвердити нормативно-правові акти щодо практичної
імплементації норм Закону України «Про охорону прав на компонування
напівпровідникових виробів».

Зобов’язання 130 / Узгодження класифікації спиртних напоїв
відповідно до стандартів ЄС
• забезпечити та подати до Верховної Ради України законопроекти про
внесення змін до Закону «Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пального», Податкового кодексу України, Закону
«Про виноград та виноградне вино» тощо з метою запровадження
класифікації спиртних напоїв у відповідності до стандартів ЄС.

Зобов’язання 131 / Удосконалення механізму захисту найменування
місця походження спиртних напоїв
• активізувати діяльність щодо розробки проектів спеціальних законів
стосовно охорони найменування місця походження спиртних напоїв.

Зобов’язання 132 / Удосконалення механізму охорони прав на
винаходи і корисні моделі
• під час підготовки проектів законів про внесення змін до законодавчих
актів щодо прав промислової власності до другого читання забезпечити
врахування положень УА та Угоди ТРІПС щодо підстав видачі другого
патенту.

СТАНДАРТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Зобов’язання 133 / Удосконалення законодавства щодо охорони
авторського права і суміжних прав
• активізувати діяльність щодо підготовки до другого читання та
прийняття в цілому проекту закону №2255 від 10.10.2019 р. «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
національного органу інтелектуальної власності», яким передбачено
запровадження дворівневої системи державного управління сферою
інтелектуальної власності;

482

• розглянути можливості щодо внесення змін до положень Митного
кодексу стосовно визначення контрафактної продукції у відповідності
до Регламенту (ЄС) 608/2013;
• прискорити конкурсний відбір на посади суддів Вищого суду
інтелектуальної власності, оскільки через відсутність персонального
складу Вищий суд не може розпочати свою практичну діяльність.

КОНКУРЕНЦІЯ
Ключові висновки:
Як свідчить проведений аналіз, в повному обсязі зобов’язання з удосконалення
системи захисту економічної конкуренції та впровадження ефективної системи
моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання не
виконані.
Питання, що вирішені не повністю або не вирішені зовсім:
В частині підсектора «Антиконкурентні дії та злиття»:
• на рівні практичної реалізації: увага АМКУ до забезпечення контролю
за дотриманням суб’єктами права інтелектуальної власності положень
законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі при
наданні дозволу на концентрації; практична реалізація Порядку
звільнення від відповідальності є дуже незначною.
В частині підсектора «Державна допомога»:
• на рівні національного законодавства: чинне законодавство у сфері
державної допомоги не в повній мірі імплементує acquis ЄС, частина
acquis ЄС не імплементована;
• на рівні практичної реалізації: дія Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання», а отже і повноваження
АМКУ щодо здійснення моніторингу та контролю державної
допомоги на рішення Президента, Верховної Ради України та КМУ не
розповсюджується; говорити про повне приведення у відповідність
з вимогами законодавства всіх програм державної допомоги та
індивідуальних заходів державної допомоги не можливо.
В цілому, прискорити виконання євроінтеграційних зобов’язань у секторі
конкуренції можна внаслідок впровадження наступних заходів:
• необхідно проводити більшу кількість заходів з адвокатування
та роз’яснення положень законодавства про захист економічної
конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.
Зазначена робота має проводитися на всіх рівнях: як на рівні органів
державної влади та місцевого самоврядування, так і на рівні суб’єктів
господарювання - учасників ринків та отримувачів державної допомоги;
• збільшити кількість тренінгів та семінарів із застосування, особливо
законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, що
є новим для України інститутом;
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• змінити кадрову політику в частині зменшення плинності кадрів та
матеріально-технічного забезпечення АМКУ, на який покладено
повноваження з захисту економічної конкуренції фактично за всіма
напрямами: попередження, виявлення та припинення порушень
законодавства про захист економічної конкуренції, контроль за
концентраціями, моніторинг та контроль за державною допомогою.
Рекомендації:

АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ ТА ЗЛИТ ТЯ
Зобов’язання 134 / Удосконалення системи захисту економічної
конкуренції
• переглянути положення чинного законодавства в частині збільшення
порогових показників товарообігу учасників концентрації та їх підняття
до рівня, визначеного Регламентом про злиття, що дозволить вільніше
розвивати бізнес та реалізовувати нові проекти;
• актуалізувати роботу з практикою застосування програми «ліненсі»,
зокрема через здійснення заходів з адвокатування програми.

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
Зобов’язання 135 / Створення та функціонування системи
моніторингу і контролю державної допомоги
• внести зміни до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» з метою виправлення викривлень базових
принципів контролю за державною допомогою, що були допущені при
імплементації положень acquis ЄС;
• розробити та прийняти ті нормативно-правові акти, які ще не
розроблялися, починаючи від критеріїв оцінки допустимості державної
допомоги та закінчуючи нормативними актами, що унормовують
надання державної допомоги в окремих формах;
• приділити увагу навчанню суддів, до яких згідно з Законом України «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання», можуть звертатися
заінтересовані особи для оскарження рішень, прийнятих АМКУ.
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РОЗДІЛ V.
ЕКОНОМІЧНЕ
ТА ГА ЛУЗЕВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
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ЕНЕРГЕТИКА
Ключові висновки:
В рамках виконання зобов’язань, передбачених оновленим Додатком XVII Угоди
про асоціацію було здійснено глибокі структурні реформи на ринках природного
газу та електроенергії з точки зору наближення їх регулювання до вимог Третього
Енергетичного пакету ЄС, однак їх остаточній імплементації перешкоджають
політичні інтервенції в механізм функціонування цих ринків з метою збереження
штучно занижених цін на енергію для населення. Також було досягнуто майже
повної гармонізації законодавства з нормами ЄС у секторі енергоефективності
за винятком затвердження рамкового для галузі закону «Про енергетичну
ефективність», впроваджено систему енергетичного маркування побутових
приладів та екодизайну, розпочалось створення і впровадження систем
покращення енергоефективності у будівлях.
Попри наявність певних напрацювань, Урядом не виконано жодного із завдань,
передбачених планами імплементації Директиви 2009/119/ЄС. Покращення
ситуації в частині запобігання перериванню транзиту й транспортування
нафти й нафтопродуктів (статті 275 і 276 Угоди про асоціацію) є можливим
лише за умови комплексного та скоординованого підходу з боку компетентних
державних органів, який наразі відсутній. Заохочення до використання енергії,
виробленої з відновлюваних джерел, зокрема на транспорті (Директива №
2009/28/ЄС) актуалізувало необхідність посилення моніторингу реформування
енергетичного сектору з боку громадянського суспільства, у тому числі з
огляду на спроби окремих бізнесових груп використати необхідність виконання
Україною своїх зобов’язань у власних цілях.
Надмірна кількість узятих зобов’язань, нестача ресурсів і відсутність наступності
в діях українських урядів призвела до невиконання більшості завдань, визначених
Директивами 98/70/ЄC і 2016/802/ЄС, а помилки, що виникли внаслідок неточного
перекладу Директиви 94/63/ЄС українською мовою, унеможливили навіть
правильну постановку задач.
Помітний прогрес спостерігався лише в імплементації вимог Директиви
94/22/ЄС, про що свідчить низка успішно проведених електронних торгів із
продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та
шість нових електронних сервісів, спрямованих на забезпечення прозорості
видобувної діяльності.
Основні вимоги, визначені в директивах ЄС щодо безпечного функціонування
ядерної енергетики, були закріплені в Україні в національному спеціальному
законодавстві та нормативно-правових актах ще до підписання Угоди про
асоціацію та впроваджені в практиці. Ефективно функціонує державна система
регулювання ядерної та радіаційної безпеки, існує розподіл відповідальності
суб’єктів в сфері використання ядерної енергії за безпеку. Реалізація зобов’язань
за директивами ЄС в цій сфері дозволить удосконалити деякі процедури
та уніфікувати підходи до розробки національних стратегій та програм.
Зобов’язання, за виконання яких відповідає Державна інспекція ядерного
регулювання України, виконані або виконуються успішно та знаходяться на
просунутій стадії.
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В цілому, прискорити виконання євроінтеграційних зобов’язань у секторі
енергетики можна внаслідок впровадження наступних заходів:
• установити причини зриву строків виконання міжнародних зобов’язань
України, визначених у планах імплементації;
• відмовитися від практики постійного продовження термінів реалізації
невиконаних завдань та їхнього дублювання в планах дій Уряду й
центральних органів виконавчої влади;
• оновити на основі процедур аналізу політики строки виконання
завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017
року № 1106;
• установити персональну відповідальність керівників центральних
органів виконавчої влади за реалізацію завдань плану імплементації.
Рекомендації:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Зобов’язання 136 – 141:
• Усунути викривлення ринкового механізму на ринку електроенергії,
дозволивши вільну купівлю-продаж електроенергії між учасниками
ринку. При цьому необхідна відмова від практики примусового викупу
електроенергії державною компанією, а також поступова відмова
від субсидування кінцевих цін на електроенергію для населення
з одночасним завершення реформи системи надання субсидій
населенню;
• Завершення процесу корпоратизації та сертифікації (на предмет
відповідності вимогам ЄС) оператора системи передачі – державного
підприємства «НЕК «Укренерго»;
• Завершення фактичного розділення енергопостачальних компаній
(«обленерго»), а саме забезпечення відділення одна від одної функцій
постачання (конкурентного виду діяльності) та розподілу електричної
енергії (монопольного виду діяльності);
• Виправлення недоліків механізму розподілу розподілення пропускної
спроможності міждержавних електромереж у вигляді аукціонів,
реалізація проектів з відновлення та реконструкції міждержавних
ліній електропередачі, а також адаптації діючих правил, кодексів та
інструкцій ОЕС України до ENTSO-E, забезпечення їх практичного
впровадження у середньостроковій перспективі;
• Внесення змін до законодавства, які врегулюють питання приєднання
України до механізму ITC або механізму компенсації витрат, що
виникають при транскордонній передачі електроенергії, забезпечення
подальшого його впровадження;
• Забезпечення збирання і публікації повного набору даних, що
стосуються генерації, транспортування та споживання електроенергії
в рамках централізованої платформи, а також їх оприлюднення на
європейській платформі ENTSO-E Transparency Platform.
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ПОШУКИ ТА РОЗВІДУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
Зобов’язання 142 / Забезпечення належних умов надання й
використання дозволів на пошук, розвідування й видобуток
вуглеводнів
• забезпечити розроблення й затвердити нормативно-правовий акт
про подальше спрощення дозвільної системи нафтогазовидобувної
галузі, що має бути обмежена державною екологічною експертизою,
державною експертизою запасів корисних копалин, укладенням
договору на проведення розвідувальних робіт, отриманням
погоджень на зміну цільового призначення та отримання земельної
ділянки в користування, дозволом на приєднання до мережі, а також
повідомленнями про затвердження проектів на буріння свердловин
і спорудження супровідних об’єктів, дослідно-промислової й
промислової розробки;
• прискорити опрацювання заінтересованими центральними органами
виконавчої влади та забезпечити супровід у Верховній Раді нової
редакції Кодексу про надра, в якій, зокрема, визначити поняття «функції
оператора», «договірне спільне підприємство», «механізм передачі
спеціальних дозволів», «концепт мінімальної робочої програми та
мінімального робочого зобов’язання», «обов’язковість регулювання
специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів»; урегулювати
питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних
ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених законодавством;
удосконалити процедури продажу права користування надрами на
конкурсній основі; визначити основні критерії для вибору переможця;
кодифікувати положення Законів України «Про нафту і газ», «Про газ
(метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу»,
Гірничого закону України;
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України,
спрямованих на стимулювання видобутку на виснажених і малих
родовищах, нових і низькодебітних свердловинах, родовищах зі
складними умовами розробки;
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
проекту змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період
до 2030 року» з метою врахування сучасних потреб національної
економіки в енергоносіях; приведення у відповідність до європейської
вітчизняної класифікації запасів і прогнозних ресурсів нафти, газового
конденсату й природного газу; запровадження методики оцінки
співвідношення запасів до обсягів видобування (R/P Ratio);
• забезпечити розроблення й затвердити зміни до чинних нормативноправових актів у частині: усунення ризиків нарахування податку на
додану вартість під час списання/ліквідації неуспішних свердловин;
внесення вартості втрачених у зоні проведення АТО/ООС активів у
зменшення бази оподаткування податком на прибуток; виключення
витрат, пов’язаних із виконанням ліцензійних угод і проектів досліднопромислової та промислової розробки з переліку інжинірингових
послуг, які підпадають під утримання податку з таких доходів у розмірі
15 %.
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ГАЗ
Зобов’язання 143 – 146:
• прийняття ряду змін до вторинного законодавства на ринку газу з
метою досягнення повної регуляторної відповідності з вимогами ЄС на
ринку газу, зокрема, регулювання діяльності операторів ГРМ, правила
транскордонного співробітництва та інші;
• завершення практичної реформи ринку газу: забезпечення повної
лібералізації ринку постачання газу побутовим споживачам,
завершення гармонізації з нормами ЄС і впровадження нових правил
роботи ринку газу, зокрема, подальший розвиток біржової торгівлі
газом;
• Забезпечення сталої та беззбиткової роботи новоствореного
оператора ГТС - «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), - шляхом вирішення
питання несанкціонованого відбору газу з ГТС з боку газопостачальних
компаній та повного впровадження в Україні вимог мережевих
кодексів ЄС, особливо в частині впровадження європейських правил
балансування роботи ГТС.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Зобов’язання 147 – 155:
• ухвалення Закону «Про енергетичну ефективність», що забезпечить
істотний прогрес у ліквідації прогалин в імплементації Директиви
2012/27/ЄС, а також створення національної системи планування і
впровадження політик у сфері енергоефективності;
• реалізація Закону «Про комерційний облік» як основний крок до
початку впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі,
забезпечення 100% покриття споживачів енергії комерційним обліком;
• прийняття ряду підзаконних нормативно правових актів, необхідних
для практичного впровадження Закону України «Про енергетичну
ефективність будівель», направлених на вирішення наступних питань:
• запровадження обов’язкового механізму інспектування великих
систем опалення та інспектування;
• запровадження обов’язкової енергетичної сертифікації квартир та
будинків, які продаються або здаються у довгострокову оренду;
• встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності
будівель на основі розрахованих для еталонних будівель
даних, з урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик
огороджувальних
конструкцій,
енергетичної
ефективності
інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель, відповідно
до економічно доцільного рівня та в залежності від функціонального
призначення та висотності будівель, виду будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт);
• врегулювання суперечностей
енергоефективності будівлі;

під

час

визначення

класу

• врегулювання питання статусу саморегулівних організацій у сфері
енергетичної ефективності.
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• оновлення законодавчого регулювання у сферах енергетичного
аудиту та механізму енергосервісу у бюджетній сфері;
• забезпечення
належної
державної
підтримки
заходів
з
енергоефективності для населення (програма «теплі кредити», Фонд
енергоефективності та інші);
• належна комунікація реформ та доступних
населенню у сфері енергоефективності;

програм

підтримки

• забезпечення впровадження системи екодизайну для визначених
категорій пов’язаних з енергоспоживанням продуктів;
• затвердження рамкового законодавства у сфері комбінованого
виробництва електричної і теплової енергії (когенерації).

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ
Зобов’язання 156 / Створення і підтримка мінімальних запасів сирої
нафти та/або нафтопродуктів
• забезпечити розроблення та ухвалення нормативно-правового
акта, що передбачатиме необхідність резервування нафтопродуктів
суб’єктами господарювання в обсязі 30 днів середнього внутрішнього
добового споживання для здійснення товарних інтервенцій у випадку
кризової ситуації (із врегулюванням права викупу визначених обсягів
за ринковими цінами);
• створити нормативні передумови для обмеження обсягу надходжень
кожного виду нафтопродуктів від одного постачальника до рівня 30 %
від загального обсягу імпорту;
• здійснити інвентаризацію потужностей зберігання нафти сирої, бензину
автомобільного, дизельного та авіаційного палива, наявних у структурі
Державного агентства резерву України та АТ «Укртранснафта»;
• розробити техніко-економічне обґрунтування зберігання сирої нафти
в підземних сховищах, розташованих, зокрема, в Солотвині ІваноФранківської області, Гоголевому і Лубнах Полтавської області, а також
сольових кавернах Дніпровсько-Донецької западини, Закарпаття,
Прикарпаття й дельти Південного Бугу.

Зобов’язання 157 / Запобігання перериванню транзиту й
транспортування нафти й нафтопродуктів
• відновити роботу з розроблення проектів нормативно-правових
актів, спрямованих на посилення відповідальності за пошкодження
магістральних нафтопроводів, і проекту концепції гарантування їхньої
безпеки.
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Зобов’язання 158-159 / Забезпечення належної якості й безпечності
бензину та дизельного палива та контролювання викидів летких
органічних сполук із резервуарів з нафтопродуктами та при їхньому
транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій
• гармонізувати з європейськими й затвердити нові Правила роздрібної
торгівлі нафтопродуктами, зокрема, поширивши їх на операції зі
скрапленим нафтовим і стисненим природним (компресованим) газом,
сумішевим і біологічним паливом;
• спростити дозвільну систему на ринку моторного пального, скасувавши
книги обліку розрахункових операцій, обов’язкову екологічну
експертизу другого рівня, періодичне оновлення дозволів на роботу
обладнання для зберігання небезпечних речовин, необхідність
установлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, а
також виключивши стели автозаправних станцій із переліку об’єктів
зовнішньої реклами;
• виправити помилки в офіційному перекладі Директиви 94/63/ЄС і плані
її імплементації;
• визначити новий орган державного ринкового нагляду, відповідальний
за дотримання вимог Технічного регламенту, його повноваження,
періодичність контролю, механізм фінансування перевірок;
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
законопроекту, що передбачатиме спрямування не менше 0,4% від
загальної суми бюджетних надходжень від сплати акцизного податку
на нафтопродукти на фінансування перевірок їх якості й безпечності;
• розробити й затвердити нову інструкцію з контролю якості, надавши,
зокрема, правовий статус перевірок з використанням експреслабораторій;
• розробити й затвердити технічні вимоги до якості й безпечності
сумішевих нафтопродуктів із вмістом біокомпонентів понад 5% об’єму;
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
проекту змін до Кримінального кодексу України в частині посилення
відповідальності юридичних, посадових осіб і громадян за випуск і
реалізацію нафтопродуктів, які не відповідають вимогам Технічного
регламенту, їх нелегальне виробництво.

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (ВДЕ)
Зобов’язання 160 / Стимулювання виробництва енергії з
відновлюваних джерел
• забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України
проекту змін до Закону України «Про альтернативні види палива»
з метою виконання зобов’язань зі збільшення до 11% частки енергії
з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання
енергії на транспорті у 2020 році, передусім, шляхом формування
ринку палива Е85 (суміш 85% біоетанолу другого покоління і 15% легких
вуглеводневих фракцій);

491

• забезпечити адекватну підтримку та сталий розвиток ВДЕ в енергетиці,
усунути дисбаланси на ринку електроенергії, які призводять до
заборгованостей виробникам електроенергії з ВДЕ, а також впровадити
нового механізму продажу «зеленої» електроенергії через аукціони у
середньостроковій перспективі;

ЕНЕРГЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТ УРА
Зобов’язання 161 / Створення умов для реалізації проектів інтересу
Енергетичного Співтовариства (PECI) та проектів взаємного
інтересу ЄС (PMI)
• створити та впровадити механізм затвердження пріоритетних проектів
спільного інтересу (PECI) у сфері електроенергії, природного газу та
нафти в рамках Енергетичного Співтовариства, а також стати частиною
середовища проектів взаємного інтересу ЄС (PMI)

СТАТИСТИКА ЦІН НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Зобов’язання 162 / Встановлення загальних рамок для виробництва,
передачі, оцінки і розповсюдження порівняної статистики
енергетики, та приведення статистики цін на природний газ та
електроенергію у відповідність з вимогами ЄС
• завершення побудови системи збору, аналізу та розповсюдження
статистики роздрібних цін на природний газ та електроенергію;
• оприлюднення повних наборів даних у сфері статистики цін на
природний газ та електроенергію

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Зобов’язання 163 та 165:
Виконання завдань за зобов’язаннями, за які відповідає МОЗ, а саме, щодо
регулювання радіаційного захисту людини, у т.ч. від впливу природних
радіонуклідів, знаходиться в стадії критичного невиконання. Оскільки після
реорганізації МОЗ та скасування санітарної служби, частину функцій якої було
передано в Держспоживслужбу, в структурі МОЗ (Центр громадського здоров’я)
відсутній підрозділ, що відповідає за державне регулювання радіаційної
безпеки людини, у т.ч. щодо впливу природних радіонуклідів. Таким чином, існує
інституційно-організаційний вакуум у забезпеченні виконання цих завдань.
• Кабінету
міністрів
України,
Міністерству
охорони
здоров’я
рекомендується провести організаційні зміни у Центрі громадського
здоров’я та терміново створити підрозділ з радіаційного захисту
людини з відповідними повноваженнями.
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Зобов’язання 167 / Наближення регулювання у сфері забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки до вимог ЄС ( в частині безпеки
ядерних установок)
Проблема державного управління в сфері використання ядерної енергії
загострилася у останні роки. Міненерговугілля, та особливо об’єднане
Мінекоенерго, не виконували своїх функцій, визначених в законах України в
цій сфері. Більш того, після останньої реорганізації та підпорядкування ДАЗВ
міністру екоенергетики, існує конфлікт інтересів.
Реорганізація центральних органів виконавчої влади шляхом об’єднання
Міністерства екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики та
вугільної промисловості призвела до автоматичного переведення ДАЗВ в сферу
управління Міністра екоенергетики, при цьому при підготовці постанови №879
не було враховано, що таке рішення порушує норми законів, а саме, частини 25
ст. 5 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
(розмежування державного управління у сфері використання ядерної енергії та
захоронення радіоактивних відходів) та ст. 10 Закону України «Про поводження з
радіоактивними відходами» (державне управління у сфері використання ядерної
енергії та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами
здійснюється за принципом розмежування цих сфер діяльності). Тобто, державне
управління в сфері використання ядерної енергії та державне управління в сфері
поводження з радіоактивними відходами не може здійснюватися в одному
міністерстві.
У сфері управління міністра знаходиться оператор всіх АЕС України, НАЕК
«Енергоатом», який є основним наповнювачем Фонду поводження з РАВ.
Одночасно ДАЗВ відповідає за поводження з РАВ та розпоряджається коштами
Фонду РАВ, і має формувати державну політику в цій сфері.
Крім того, держава не має вже три роки Загальнодержавної екологічної програми
поводження з РАВ (дія попередньої закінчилася у 2017 р.) на виконання Стратегії
поводження з РАВ.
• Кабінету міністрів України рекомендується здійснити наступні кроки:
• Діяльність
ДАЗВ
має
спрямовуватися
та
координуватися
безпосередньо КМУ. Пропонуємо внести зміни до постанови КМУ
№ 879 від 20 жовтня 2019 року, а саме: до п.1 частини ІІІ додати назву
«Державна адміністрація України з управління зоною відчуження», та
вилучити її з п.6. частини ІІІ.
• Посилити контроль за діяльністю ДАЗВ, витратою адміністрацією коштів
Фонду поводження з РАВ та примусити ДАЗВ виконувати її безпосередні
функції з реалізації державної політики в сфері поводження з РАВ.
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КРОС-СЕКТОРА ЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Енергетичний регулятор
Зобов’язання 169 / Забезпечення незалежності регуляторної
агенції на енергетичних ринках
• забезпечення реальної рівновіддаленості та незалежності в ухваленні
регуляторних рішень НКРЕКП, недопущення внесення змін до
законодавства, які порушують цей принцип.

Правила доброчесності та прозорості на гуртовому
ринку електроенергії та газу
Зобов’язання 170 / Запровадження правил доброчесності та
прозорості на гуртовому ринку електроенергії та газу
• розробка та затвердження змін до національного законодавства,
направлених на імплементацію положень Директиви REMIT в Україні;
• запровадження дієвого моніторингу за діяльністю учасників ринку та
застосування прямої заборони на здійснення маніпулювання ринком
та інсайдерську торгівлю на гуртових ринках електроенергії та газу

Реструктуризація вугільного сектору
Зобов’язання 171 / Здійснення реструктуризації вугільного сектору
з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт
і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє
середовище
• розробка і затвердження оновленого стратегічного документу(ів)
реформування вугільної галузі;
• розробка плану трансформації вугільних регіонів для подолання
соціально-економічних наслідків закриття шахт.

ОПОДАТКУВАННЯ
Ключові висновки:
В цілому, структура національного акцизного податку відповідає вимогам
європейського законодавства, особливо в частині оподаткування тютюнових
виробів, алкоголю та алкогольних напоїв, продуктів енергії та електроенергії.
Подальші кроки будуть мати характер усунення точкових невідповідностей та
остаточної актуалізації й синхронізації норм законодавства.
Структура національного податку на додану вартість загалом відповідає вимогам
європейського законодавства. Однак, існує його критична невідповідність в
частині встановлення особливостей дуальності регульованого ринку золотих
зливків та оподаткування інвестиційного золота (за вимогами Директиви Ради
№ 2006/112/ЄС). Таким чином, Уряду України спільно з Національним банком
України необхідно (з урахуванням строків імплементації - протягом 5 років з
дати набрання чинності УА) підготувати проект комплексних змін до галузевого
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(що регулює ринок банківських металів, зокрема в частині регулювання ринку
інвестиційного золота) та податкового законодавства (замість виключення
операцій з обігу золота з об’єкта оподаткування ПДВ, що унеможливлює його
відшкодування з бюджету або включення до складу податкового кредиту,
запровадити нульову ставку податку).
Попри значні здобутки України у галузі реформування фіскальної сфери та її
адаптації під вимоги законодавства ЄС, вдосконалення діяльності податкових
органів, як частина комплексної реформи контролюючих органів в Україні,
є найбільш важкою та тривалою модернізацією в країні. З 2014 року в тій чи
іншій формі проведено майже десять спроб змінити вигляд фіскальних органів
та досягти зниження рівня корупції у їх діяльності. Водночас тривалий час
залишається невирішеним питання ліквідації податкової міліції та створення
єдиного правоохоронного органу по боротьбі з економічною злочинністю, а
саме усунення дублювання функцій у сфері боротьби з економічними злочинами
з боку СБУ, Нацполіції та фіскальної служби. Останній законопроект з цього
приводу - № 1208-2 про бюро фінансових розслідувань, прийнятий ВР України в
першому читанні, відхилено 17 січня 2020 року.
Рекомендації:

НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ: АКЦИЗНІ ЗБОРИ/ПОДАТОК
Зобов’язання 172 - 176
Залишаються невирішеними окремі питання наближення національного
законодавства до вимог Директив Ради 92/83/ЄЕС та 2007/74/ЄС, зокрема:
• відповідальні державні органи (МФУ, МЕРТ, МЗС) в рамках Зобов’язання
1.2 повинні невідкладно напрацювати чітку позицію України щодо
встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої
для малих спиртових та/або пивоварних заводів або на пиво та вино
низької міцності та застосування звільнень від сплати податку на пиво
та алкогольні напої, які виготовлені приватною особою та спожиті за
умови відсутності продажу або спирту, який повністю денатуровано
(пункти 1481-1484 Плану заходів, затверджені постановою КМУ № 1106
від 25.10.2017 до 31.10.2019 року);
• Уряду України в рамках Зобов’язання 1.5 бажано повторно внести
до ВР України доопрацьований проект закону щодо внесення змін
до Митного кодексу України в частині імплементації вимог розділу 3
(щодо кількісних обмежень) Директиви Ради 2007/74/ЄС від 20.12.2007
року про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на
товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн. Проект
повинен враховувати вимоги щодо включення до переліку товарів, що
звільняються від оподаткування, етилового спирту із вмістом алкоголю
80% або більше та сигарил з встановленням обмежень щодо їх маси (та
додатково до сигар); приведення у відповідність з вимогами акту ЄС
обмежень щодо вина та пива, а також встановлення правила комбінації
типів алкогольних напоїв, що підлягають звільненню від оподаткування;
звільнення від сплати податків визначеного обсягу пального (в каністрі/
переносному контейнері, але не більше 10 літрів), що ввозиться окремо
для кожного автотранспорту. Крім цього, з урахуванням кардинальної
ревізії тютюнового законодавства ЄС, зокрема базової Директиви
Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року, потрібною в рамках Зобов’язань 1.1
та 1.3 є підготовка до чергового кроку адаптації.
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НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ПОДАТОК НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Зобов’язання 177 - 178
• незважаючи на невстановлення Радою асоціації між Україною та ЄС
графіку імплементації Тринадцятої Директиви Ради ЄС 86/560/ЄЕС,
існує необхідність в рамках виконання зобов’язання 177 розпочати
розробку урядового законопроекту щодо відшкодування ПДВ суб’єктам
оподаткування, які не засновані (зареєстровані) на території України.

СПІВРОБІТНИЦТВО З МЕТОЮ ПОДА ЛЬШОГО
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, ТОРГІВЛІ,
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Зобов’язання 179 - 180
В рамках виконання зобов’язання 180 доречним є запровадження більш
конструктивних зусиль з боку уряду та парламенту в напрямку ефективного
проведення та вдалого завершення комплексної реформи податкових та митних
органів, зокрема:
• у зв’язку із ліквідацією податкової міліції, розробити та внести
на розгляд Верховної Ради України законопроект, який визначає
правові основи організації та діяльності нового центрального органу
виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення
запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси
держави та/або місцевого самоврядування, із підвищенням їх
посадових окладів та усуненням дублювання відповідних функцій з
боку інших правоохоронних органів;
• провести консультації із відповідними міжнародними партнерами
з питання приєднання України до процедур автоматичного обміну
фінансової та податкової інформацією за міжнародним стандартом
Common Reporting Standard (CRS).

СТАТИСТИКА
Ключові висновки:
Проведений аналіз щодо виконання українською стороною Угоди про асоціацію,
у секторі «Статистика», дає підстави стверджувати про те, що досягнутий рівень
транспозиції норм Acquis ЄС до національного законодавства (регуляторне
наближення) є раннім або, у ряді випадків, не розпочатим.
Рекомендації:

Зобов’язання 181 / Імплементація принципів Кодексу норм
європейської статистики та acquis ЄС у сфері статистики, які
викладені у Збірнику статистичних вимог.
Покращення ситуації можливо здійснити за умови активізації виконання Угоди
про асоціацію у секторі «Статистика», а також системного та скоординованого
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підходу до виконання зобов’язання 181, в першу чергу, з боку урядових органів та
законодавчої гілки влади, у розрізі наступних його блоків:

Блок 1:
• Внесення відповідних змін (відповідно до ст. 7 (1) Рішення Комісії
(2012/504/EU) від 17 вересня 2012 р.; ст. 7 (1-4) глави ІІ «Статистичне
управління» Регламенту (ЄС) №223/2009 Європейського Парламенту
та Ради від 11 березня 2009 року) до Закону України «Про державну
статистику» та п. 1 «Положення про Державну службу статистики
України» (затверджено постановою КМУ від 23 вересня 2014 р. № 481).

Блок 2:
• Здійснення імплементації ст. 13 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року з внесенням відповідних
змін до Закону України «Про державну статистику», зокрема до ст. 15
цього Закону.

Блок 3:
• Внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,
відповідно до ст. 12 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року; Рамкового керівництва по
забезпеченню якості Європейської статистичної системи, прийнятого
Комітетом Європейської Статистичної Системи (Quality Assurance
Framework of the European Statistical System, ESS QAF); Посібника
Європейської Статистичної Системи (ESS) для звітів про якість.

Блок 4:
• Внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,
відповідно до ст. 2,3 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11 березня 2009.

Блок 5:
• Внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,
відповідно до п. 5.2. Кодексу норм європейської статистики, п. 5 ст. 20
Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11
березня 2009 року.

Блок 6:
• Внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,
відповідно до змісту:
• ч. 3 ст. 22 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського Парламенту та
Ради від 11 березня 2009 року,
• ст. 4(2), 5(2) Регламенту Комісії (ЄС) 557/2013 від 17 червня 2013.
• В контексті ст. 4(2), 5(2) Регламенту Комісії (ЄС) 557/2013 від 17
червня 2013 розробити та прийняти нормативно-правові акти (накази
Держстату України), якими б затверджувалися:
— типовий текст зобов’язання конфіденційності,
— типовий текст індивідуальної декларації про
конфіденційність.
497

• Розробити та затвердити нормативно-правові акти (накази Держстату
України), якими б на виконання ст. 244-3, 254, 255 (в частині про
порушення порядку використання статистичної
конфіденційної
інформації) Кодексу України про Адміністративні Правопорушення
затверджувалися такі невід’ємні складники адміністративного процесу,
як наприклад:
— форма протоколу про адміністративне правопорушення,
— форма постанови по справі про адміністративне
правопорушення,
— посадові особи уповноважені складати протоколи
про правопорушення, розглядати справи і накладати
адміністративні стягнення.
• В контексті Методу Рамкового керівництва по забезпеченню
якості Європейської статистичної системи за п. 5.3. (положення,
які стосуються відповідальності, доступні для громадськості)
Держстату оприлюднювати інформацію про існуючі положення щодо
відповідальності за порушення статистичної конфіденційності.

Блок 7:
• Зміст нормативного акта Держстату України «Політика Держстату
України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками
адміністративних даних» (затверджено Наказом Держстату України
04.12.2012 р. № 504) деталізувати до рівня деталізації норм, як це
зроблено за п. 5.4. Європейського статистичного кодексу та за п.п.
1 – 7 Індикатора 5.4. Рамкового керівництва по забезпеченню якості
Європейської статистичної системи (ESS QAF).
• Визначити та призначити, шляхом прийняття відповідного наказу,
осіб або департамент(и), які будуть відповідальними за діяльність,
пов’язану із захистом конфіденційності статистичної інформації, або
сформувати у Держстаті України новий профільний департамент.
• До посадових інструкцій співробітників Держстату України, відповідно
до змісту принципу 5 «Статистична конфіденційність» Європейського
статистичного
кодексу
(прийнятий
Комітетом
Європейської
Статистичної Системи), шляхом затвердження наказом Голови
Державної служби статистики України, внести зміни про обов’язок
посадових осіб Держстату України зберігати конфіденційність щодо
постачальників даних (домогосподарств, підприємств, адміністрацій
та інших респондентів) та щодо інформації, яку вони надають (замість
норми про збереження персональних даних осіб).

Блок 8:
• Внесення змін до Закону України «Про державну статистику»,
відповідно до ст. 23 Регламенту (ЄС) 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року; Регламенту Комісії (ЄС)
557/2013 від 17 червня 2013; Рамкового керівництва по забезпеченню
якості Європейської статистичної системи, прийнятого Комітетом
Європейської Статистичної Системи (Quality Assurance Framework of
the European Statistical System, ESS QAF).
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Ключові висновки:
В цілому, результати дослідження підтверджують висновок про те, що
ефективність практичної імплементації Угоди в екологічній сфері залежить від
успішності відповідних секторальних реформ, що по суті означає докорінну
перебудову системи національного регулювання у таких секторах. Наразі
найбільший прогрес у практичній імплементації спостерігається з таких питань,
які не вимагали змін цілого сектору, наприклад, ОВД, СЕО, доступ до екологічної
інформації.
Можна також стверджувати, що ті сфери, які потребують докорінної зміни
структури управління, повного перезавантаження, фінансової та інвестиційної
підтримки наразі «пробуксовують». Це стосується атмосферного повітря,
відходів, промислового забруднення і, частково, управління водними ресурсами.
В Україні спостерігається несистемний підхід до впровадження директив
та регламентів у різних секторах охорони довкілля та зміни клімату: щодо
одних ставляться жорсткі вимоги та критерії, використовується так зване
«позолочування» законодавства (від якого останнім часом відмовляються
держави-члени ЄС), інші законодавчі ініціативи часто позбавлені необхідних
європейських підходів. При імплементації директив та регламентів майже не
використовується багатоваріантність, директиви часто просто переписуються
в національне законодавство в Україні.
Рекомендації:

УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГА ЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ
Зобов’язання 182 / Запровадження європейського механізму оцінки
впливу на довкілля
• Необхідно усунути всі невідповідності законодавства у цій сфері
директиві ЄС. Окрім того, варто провести комплексний аналіз
ефективності практичної реалізації ОВД в Україні, оскільки вже
накопичений відповідний досвід застосування (post ante оцінку
регуляторного впливу).

Зобов’язання 183 / Запровадження європейського механізму
стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
• Необхідно усунути всі критичні невідповідності законодавства у
цій сфері директиві ЄС. Окрім того, варто провести комплексний
аналіз ефективності практичної реалізації СЕО в Україні, оскільки вже
накопичений відповідний досвід застосування.

Зобов’язання 184 / Забезпечення належного доступу до екологічної
інформації
• Збільшувати обсяги екологічної інформації, доступної онлайн та у
форматі відкритих даних.
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ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Зобов’язання 185 / Забезпечення контролю над викидами
летючих органічних сполук (ЛОС) у місцях зберігання та при
транспортуванні нафтопродуктів
• Прискорити процес транспозиції.

Зобов’язання 187 / Обмеження вмісту сірки у деяких видах рідкого
палива
• Прискорити процес прийняття відповідних технічних стандартів та
налагодити ефективну систему контролю якості рідкого палива.

Зобов’язання 188 / Встановлення вимог щодо якості дизельного
пального та бензину
• Налагодити ефективну систему контролю якості дизельного пального
та бензину, забезпечивши практичний лабораторний контроль за
якістю палива, що розміщується на ринку.

Зобов’язання 190 / Моніторинг якості атмосферного повітря
• Забезпечити функціонування сучасної системи моніторингу якості
атмосферного повітря та оцінювання його якості, зокрема в частині
повного оновлення та розширення матеріальної бази.

Зобов’язання 191 / Покращення якості атмосферного повітря
• Забезпечити розробку та реалізацію планів управління якістю
атмосферного повітря у населених пунктах на основі оцінки його якості.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ
Зобов’язання 192 / Впровадження європейських засад управління
відходами
• Прискорити процес модернізації національного законодавства з
огляду на вимоги рамкової директиви про відходи, забезпечивши
прийняття усіх необхідних законів. Завершити розробку та прийняття
регіональних планів управління відходами.

Зобов’язання 193 / Забезпечення належного управління
побутовими відходами
• Прискорити процес модернізації національного законодавства
з огляду на вимоги рамкової директиви про відходи. Розробити
національну програму управління побутовими відходами.

Зобов’язання 194 / Забезпечення належного управління
небезпечними відходами
• Прискорити процес модернізації національного законодавства з
огляду на вимоги рамкової директиви про відходи.
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Зобов’язання 195 / Забезпечення належного управління
промисловими відходами
• Прискорити процес модернізації національного законодавства з
огляду на вимоги рамкової директиви про відходи.

Зобов’язання 196 / Забезпечення належного управління відходами
видобувної промисловості
• Прискорити процес модернізації національного законодавства з
огляду на вимоги відповідної директиви.

Зобов’язання 197 / Забезпечення належного управління
будівельними відходами
• Прискорити процес модернізації національного законодавства з
огляду на вимоги рамкової директиви про відходи.

ЯКІСТЬ ВОДИ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Зобов’язання 198 / Запровадження басейнового принципу
управління водними ресурсами
• Продовжити процес практичного впровадження басейнового
управління водними ресурсами, зокрема затвердити плани управління
річковими басейнами. Розглянути питання щодо відмови від
адміністративно-територіального поділу функцій обласних органів
Держводагентства.

Зобов’язання 199 / Впровадження механізму оцінки та управління
ризиками затоплення внаслідок паводків
• Забезпечити
підтоплення.

негайне

формування

планів

управління

ризиками

Зобов’язання 200 / Забезпечення охорони природного середовища
Азовського та Чорного морів
• Негайно розробити морську стратегію для Чорного та Азовського
морів для досягнення доброго екологічного стану.

Зобов’язання 201 / Зменшення та запобігання забрудненню
підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських
джерел
• Негайно розпочати транспозицію нітратної директиви.

Зобов’язання 202 / Впровадження механізму водовідведення та
очищення стічних вод населених пунктів
• Провести оцінку оцінки стану водовідведення та очистки міських
стічних вод, визначити чутливі зони та агломерації та розробити
національну інвестиційну програму з імплементації вимог до очистки
міських стічних вод.
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Зобов’язання 203 / Забезпечення безпеки та чистоти питної води
• Усунути критичні невідповідності щодо вимог до якості питної води,
забезпечити контроль за їх дотриманням водопостачальними
організаціями.

ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ
Зобов’язання 204 / Запровадження всеохоплюючої системи
запобігання і контролю за забрудненням від промислових
підприємств
• Запровадити європейську систему інтегрованого дозволу на
забруднення, що спирається на прийняті в ЄС найкращі доступні
технології та методи.
• Розробити реалістичний фінансовий план впровадження Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних установок,
забезпечити неухильне його дотримання.

Зобов’язання 205 / Забезпечення контролю над значними аваріями,
пов’язаними із небезпечними речовинами
• Завершити адаптацію національного законодавства до вимог
директиви Севесо-ІІІ (як на рівні закону, так і підзаконних актів),
зокрема забезпечити повторне внесення відповідного проекту закону
КМУ до ВРУ.

ОХОРОНА ПРИРОДИ
Зобов’язання 206 / Створення спеціальних природоохоронних
територій для охорони птахів, у тому числі мігруючих
• Відмовитись від підходу, що передбачає створення Смарагдової
мережі. Провести переговори з ЄС щодо механізму створення та
фінансування об’єктів NATURA 2000 в Україні.

Зобов’язання 207 / Створення спеціальних природоохоронних
територій для охорони видів та їх оселищ
• Відмовитись від підходу, що передбачає створення Смарагдової
мережі. Провести переговори з ЄС щодо механізму створення та
фінансування об’єктів NATURA 2000 в Україні.

Зобов’язання 208 / Впровадження механізму охорони птахів та
інших видів флори та фауни (полювання, торгівля, перевезення
тощо)
• Прискорити процес адаптації національного законодавства, особливо
у сфері полювання.

Зобов’язання 209 / Створення системи моніторингу
природоохоронного статусу оселищ та видів флори і фауни
• Створити систему моніторингу природоохоронного статусу оселищ та
видів флори і фауни за підтримки ЄС.
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ЗМІНА КЛІМАТ У ТА ЗАХИСТ ОЗОНОВОГО ШАРУ
Зобов’язання 210 / Створення системи торгівлі викидами
парникових газів
• Прийняти політичне рішення
викидами парникових газів.

щодо

створення

системи

торгівлі

Зобов’язання 211 / Вдосконалення регулювання обігу
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
• Негайно розпочати підготовку до практичної реалізації вимог нового
закону, зокрема щодо створення системи контролю за виконанням
вимог щодо обігу озоноруйнівних речовин та фторованих парникових
газів. Ратифікувати Кігалійську поправку до Монреальського протоколу.

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ
Зобов’язання 212 / Удосконалення системи біобезпеки щодо
вивільнення генетично модифікованих організмів
• Прискорити процес адаптації національного законодавства у сфері
біобезпеки, зокрема в частині встановлення процедури вивільнення
ГМО у навколишнє середовище як з метою проведення апробацій
(випробувань), так і з метою розміщення на ринку (культивування),
визначення процедури обмеження/заборони на територіях окремих
адміністративних одиниць вивільнення у навколишнє середовище
ГМО з метою розміщення на ринку за цільовим призначенням
«культивування» тощо. Це може бути досягнуто шляхом прийняття
нового базового закону на заміну Закону України «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів» або внесенням
змін до нього.

ТРАНСПОРТ
Ключові висновки:
В рамках адаптації законодавства України до законодавства ЄС були
розроблені проекти законів України в сфері автомобільного, залізничного,
внутрішньоводного транспорту з метою приведення законодавства України у
цих сферах у відповідність до актів Європейського Союзу. Однак Верховна Рада
України не прийняла базові євроінтеграційні законопроекти у зв’язку з низьким
рівнем парламентсько-урядової взаємодії та відсутністю інклюзивного діалогу з
бізнесом.
Триває розробка проектів актів щодо ліцензійних умов, визначення плати
за доступ до залізничної інфраструктури, рекомендацій для розроблення
залізничними
підприємствами
систем
управління
безпекою,
правил
рівноправного доступу до залізничної інфраструктури.
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Рекомендації:

ЗАГА ЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВСІХ ВИДІВ ТРАНСПОРТ У
Зобов’язання 213 – 216
• Прийняти план заходів на 2020-2022 роки з реалізації Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року;
• Прийняти базовий євроінтеграційний
небезпечних вантажів;

закон

щодо

перевезень

• Переглянути
національне
законодавство
щодо
перевезення
небезпечних вантажів відповідно до міжнародних документів з цих
питань та зобов’язань України;
• Створити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері транспорту;
• Прийняти законопроект про концесії для стимулювання приватних
інвестицій в інфраструктурні проекти.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Зобов’язання 218 – 233
• Прийняти базовий євроінтеграційний закон «Про автомобільний
транспорт» з метою приведення у відповідність до acquis;
• Внести на розгляд Верховної Ради України IX скликання та прийняти
законопроекти щодо: доступу до ринку автомобільних перевезень
(імплементація Регламенту (ЄС) 1071/2009); забезпечення надання
суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів автомобільним
транспортом (імплементація Регламенту (ЄС) 1370/2007); безпеки
експлуатації колісних транспортних засобів (імплементація Регламенту
(ЄС) 165/2014, Директив 2014/45/ЄС, 92/6/ЄЕС, 2002/15/ЄС, 2003/59/ЄС,
2006/22/ЄС);
• Розробити й ухвалити нормативно-правові акти щодо запровадження
європейських вимог до проведення обов’язкової перевірки придатності
ТЗ (у т. ч. приватних) до експлуатації, а також придорожньої перевірки
придатності комерційних ТЗ до експлуатації;
• Запровадити на законодавчому рівні європейські вимоги до допуску до
ринку автомобільних перевезень;
• Удосконалити підходи до управління безпекою автодоріг з урахуванням
європейського досвіду та правового регулювання.

ЗА ЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Зобов’язання 234 – 248
• Прийняти базовий
транспорт»;

євроінтеграційний

закон

«Про

залізничний

• Запровадити нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну
європейським залізничним системам;
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• Продовжити та завершити реструктуризацію ПАТ «Укрзалізниця» з
метою забезпечення справедливого доступу до ринку перевезень та
інфраструктури;
• Досягти домовленості між Мінінфраструктури та «Укрзалізницею»
щодо умов запровадження приватної локомотивної тяги на залізниці та
запустити пілотні проекти з приватною локомотивною тягою.

ПОВІТРЯНИЙ (АВІАЦІЙНИЙ) ТРАНСПОРТ
Зобов’язання 249 / Укладення Угоди про спільний авіаційний
простір
• Підписати та ратифікувати Угоду про спільний авіаційний простір між
Україною та ЄС;
• Прийняти Авіаційну транспортну стратегію України на період до 2030
року.

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Зобов’язання 250 - 263
• Замінити обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних
випадків на транспорті на обов’язкове страхування відповідальності
перевізника;
• Забезпечити впровадження норм щодо дотримання безпеки
мореплавства, зокрема розробити та прийняти нормативно-правовий
акт Мінінфраструктури щодо вимог про подвійний корпус або
еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден; розробити та
прийняти законопроект про внесення змін до Кодексу торговельного
мореплавства України і Кодексу України про адміністративні
правопорушення стосовно обов’язків судновласника підтримувати
систему управління безпекою судноплавної компанії і суден;
• Подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти щодо:
вимог до охорони суден і портових засобів; порядку інспектування
відповідності стану охорони суден та портових засобів вимогам
законодавства у сфері охорони; установлення відповідальності за
порушення вимог законодавства з питань охорони суден та портових
засобів; морських рибних портів; унормування питань функціонування
координаційного центру у сфері морської безпеки;
• Запровадити модель щодо організації видачі, контролю за наявністю
та скасування страхових свідоцтв суден.

ВНУ ТРІШНЬОВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
Зобов’язання 265 - 270
• Ухвалити базовий євроінтеграційний закон «Про внутрішньоводний
транспорт», який був взятий за основу 24.04.2020 р.;
• Опрацювати зі стороною ЄС питання включення внутрішніх водних
шляхів до TEN-T;
• Забезпечити розвиток внутрішнього водного транспорту, що має бути
підкріплено прийняттям законодавчих та підзаконних правових актів у
цій сфері.
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КОМБІНОВАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Зобов’язання 271 / Забезпечення стимулювання розвитку
комбінованих перевезень
• Прийняти базовий євроінтеграційний закон щодо мультимодальних
перевезень.

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ
Ключові висновки:
За 2014-2019 рр. Україна виконала левову частку зобов’язань, які вміщені в Додатках
XXXIV- XXXVI Угоди про асоціацію. Найбільш успішним є підсектор «Корпоративне
управління», де було виконано на досконалому рівні усі транспозиційні завдання,
які є за своєю юридичною природою рекомендаційними. Водночас все більше
компаній впроваджують ці міжнародні стандарти добровільно за підтримки
як НКЦПФР, так і міжнародної допомоги, з метою покращення свого іміджу на
іноземних ринках та розширення можливостей для залучення інвестицій.
Потребує певного доопрацювання підсектор «Бухгалтерський облік та аудит»
на рівні імплементації, зокрема, щодо стандартів та методичних рекомендацій,
що стосується складання звіту про платежі на користь держави для окремих
категорій підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також посилення
ефективності створених органів нагляду за аудиторською діяльністю.
Підсектор «Заснування та діяльність компаній» відзначається зміною основної
юридичної бази – прийняття акту ЄС – Директиви 2017/1132/ЄС, яка об’єднала
більшість директив в цьому підсекторі, що зумовило в свою чергу перегляд
відповідальними органами планів щодо імплементації положень вже оновленої
Директиви 2017/1132/ЄС. Розроблений комплексний проект закону «Про
акціонерні товариства» (№ 2493) містить як позитивні моменти для транспозиції
Директиви 2017/1132/ЄС, так і суттєві недоліки, а тому потребує доопрацювання
перед його прийняттям.
В цілому, з точки зору сектору, з метою досягнення кращого прогресу у виконанні
зобов’язань необхідно:
• оновити Додатки XXXIV та XXXV до Глави 13 «Законодавство про
заснування та діяльність компаній, корпоративне управління,
бухгалтерський облік та аудит», відповідно до оновлених стандартів
ЄС в даному секторі;
• оновити на основі процедур аналізу політики стан виконання та
актуальність завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів
України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25
жовтня 2017 року № 1106.
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Рекомендації:

ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ
Зобов’язання 272 / Наближення законодавства з питань захисту
прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін
відповідно до вимог ЄС
• доопрацювати та прийняти проект закону «Про акціонерні товариства»
в частині врахування положень Директиви 2017/1132 про деякі аспекти,
що стосуються права компаній;
• розробити механізм розкриття інформації філіями третіх держав.

БУХГА ЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
Зобов’язання 273 - 275
• прискорити ухвалення наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про
платежі на користь держави».

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Зобов’язання 276 - 277
• НКЦПФР продовжити діяльність з відстеження та своєчасного
оновлення Принципів корпоративного управління відповідно до
міжнародних стандартів та ознайомлення з їх змістом учасників ринку
цінних паперів та фондових ринків.

ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ
АУДІОВІЗУА ЛЬНОЇ ГА ЛУЗІ
Ключові висновки:
Чинне законодавство є застарілим і, хоч містить певні положення Конвенції
і директиви, але за своєю структурою і логікою, а надто за ефективністю,
більше нагадує клаптикову ковдру, аніж цілісний і ефективний механізм. Саме
тому ухвалення нового закону є ключовим для усієї медійної сфери, а фіксація
такого зобов’язання в Угоді є досить своєчасним і необхідним стимулом для
законодавця знайти компроміс між досить різними гравцями і інтересами,
і здійснити оновлення законодавства, яке містить логіку ще початку 1990х та додати регулювання в цій сфері, що до сьогодні є відсутнім. Більш того,
ухвалення закону несе важливу перевагу — повноцінну участь в програмі
Creative Europe, що має стати стимулом для виробництва аудіовізуального
продукту українськими компаніями. Водночас затягування процесу сприяє
консервації проблем, що накопичувалися протягом останніх десятиліть, а також
поглибленню несправедливої конкуренції між однотипними учасниками ринку,
які використовують різні технології донесення контенту.
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Рекомендації:

ТРАНСКОРДОННЕ МОВЛЕННЯ
АУДІОВІЗУА ЛЬНІ МЕДІА-ПОСЛУГИ
Зобов’язання 278-279
• Верховній Раді України, зважаючи на складну економічну ситуацію,
та з метою стимулювання розвитку національних виробників
аудіовізуального контенту слід відповідально підійти до розгляду
законопроекту №2693-д та забезпечити його ухвалення у 2020 році,
уникаючи надмірної політизації процесу проходження проекту в
парламенті.
• Уряд, при підготовці проекту закону про державний бюджет на 2021
рік, і надалі має забезпечувати Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення достатнім рівнем фінансування для
виконання повноважень, визначених майбутнім законом про медіа,
що включає як належне забезпечення для розроблення програмноапаратних рішень, так і збільшення кількості персоналу, відповідального
за моніторинг та роботу з медіа.
• Національна рада має сприяти, у т.ч. в партнерстві з офісом Ради
Європи та іншими медійними проектами, поширенню обізнаності про
зобов’язання України в аудіовізуальній сфері та їх імплементації на
національному рівні, а також забезпечувати дотримання Конвенції про
транскордонне мовлення.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Рекомендації:

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ
Зобов’язання 280-283
• Прийняти Закон України «Про особливості правової охорони
географічних зазначень, захист прав на гарантовані традиційні
особливості та застосування схем якості для сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів».
• Прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
виноград та виноградне вино» з метою встановлення європейських
правил виробництва вина та інших продуктів з винограду й вимог до
них.
• Забезпечити прийняття необхідних НПА, спрямованих на реалізацію
вищезгаданих законопроектів та виконання зобов’язань у даному
підсекторі.
• Забезпечити належний рівень контролю щодо охорони прав та захисту
географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування.
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ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ЗЕРНОВІ
Зобов’язання 284 / Впровадження Правил та принципів
вирощування генетично модифікованих зернових культур задля
забезпечення безпечного співіснування генетично модифікованих
зернових сортів та традиційного і органічного виробництва
• Обговорити у експертному середовищі необхідність прийняття,
розробити та затвердити рекомендації щодо вирощування генетично
модифікованих зернових культур з метою забезпечення безпечного
співіснування генетично модифікованих зернових сортів та
традиційного і органічного виробництва.

ОРГАНІЧНЕ ФЕРМЕРСТВО
Група зобов’язань 285 / Встановлення згідно з вимогами ЄС правил
та принципів виробництва та обігу органічної продукції та сировини
рослинного походження та тваринного походження/аквакультури
• Для повноцінного функціонування органічного ринку та завершення
процесу з наближення законодавства, необхідно розробити та
прийняти низку НПА, спрямованих на виконання норм закону, зокрема
щодо:
• порядку сертифікації
органічної продукції;

органічного

виробництва

та/або

обігу

• порядку та періодичності звітування щодо проведених заходів з
сертифікації;
• надання дозволу на використання державного логотипа для
органічної продукції як об’єкта права інтелектуальної власності;
• затвердження
сертифікації;

Порядку

• форми договору
продукції;

на

ведення

Переліку

використання

органів

логотипа

для

іноземної
органічної

• порядку звітування щодо проведених заходів з сертифікації;
• переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється
використовувати у процесі органічного виробництва та які
дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;
• затвердження Порядку розгляду апеляцій на рішення органів
сертифікації;
• затвердження Порядку звітування органів сертифікації про видані
сертифікати;
• затвердження вимог до матеріально-технічної бази та інших
об’єктів інфраструктури;
• затвердження Порядку подання зведених матеріалів щодо
обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг операторами, та
періодичність їх декларування.
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• Поширення через веб-ресурси Мінекономіки та через інші урядові та
профільні джерела настанов щодо застосування законодавства у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та
іншої інформації з метою найширшого інформування цільової аудиторії
щодо правил та переваг ведення органічного виробництва, а також
споживачів – щодо переваг органічної продукції.

БІОРОЗМАЇТ ТЯ
Зобов’язання 286 Створення передумов для функціонування європейських
правил регулювання
поводження з
генетичними ресурсами рослин,
мікроорганізмів та тварин, які використовуються або можуть бути використані в
сільському господарстві
• Розпочати процес обговорення з європейськими колегами та
національним експертним середовищем питання участі України у
програмі збереження, опису, збору та використання генетичних
ресурсів у сільському господарстві, роботі системи інформування
неурядових організацій та інших заінтересованих сторін про програму
збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів
у сільському господарстві, створення дієвого механізму обміну
інформацією та координації між Україною та державами-членами ЄС
щодо збереження, опису, збору і використання генетичних ресурсів у
сільському господарстві.

СТАНДАРТИ ТОРГІВЛІ РОСЛИНАМИ, НАСІННЯМ РОСЛИН,
ПРОДУКТАМИ, ОТРИМАНИМИ З РОСЛИН, ФРУКТАМИ ТА
ОВОЧАМИ
Групи зобов’язань 287 - 302
• Стосовно питань наближення законодавства у даному підсекторі
необхідно вжити заходів з завершення роботи з введення у дію
відповідних наказів щодо європейських підходів до регулювання на
ринку екстрактів кави і цикорію, соків, желе й мармеладів, оскільки
проекти наказів, зокрема проект наказу «Про затвердження Вимог до
екстрактів кави та екстрактів цикорію», вже майже рік з різних причин
не введені у дію.
• Практичне виконання нових нормативних актів України у галузі
насінництва, адаптованих до директив ЄС ускладнюється низькою
готовністю компетентних органів контролю виробництва та
сертифікації насіння до проведення необхідного переліку аналізів,
головним з яких є визначення рівня зараження вірусною інфекцією в
лабораторних умовах.
Для повномасштабної реалізації виконання нормативного регулювання ЄС
щодо насіннєвої картоплі в Україні необхідно провести ряд системних реформ
- уніфікацію схеми сертифікації насіння з європейською процедурою контролю
якості, а саме:
• Створення акредитованих діагностичних лабораторій для оцінювання
прямого потомства різних класів насіннєвої картоплі/іншого насіння на
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рівень зараженості вірусами у прихованому стані.
• Розширення процедури сертифікації насіння, яка буде запроваджена
Україною в рамках гармонізації вітчизняного законодавства з
директивами ЄС щодо якості.
• Організація навчання та підготовки спеціалізованих кадрів — аудиторів
сертифікації та співробітників лабораторій.
• У зв’язку із надмірною кількістю заходів у підсекторі, підняти питання
щодо перегляду та об’єднання/актуалізації заходів з метою організації
ефективного процесу роботи з наближення законодавства.
• Мінекономіки бажано активізувати процес залучення національних
та міжнародних експертів проектів МТД до роботи з наближенням
законодавства, створивши дієву платформу співпраці усіх зацікавлених
сторін.

СТАНДАРТИ ТОРГІВЛІ ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ ТА
ПРОДУКТАМИ ТВАРИННИЦТВА
Зобов’язання 303 - 308
• Завершити процес врегулювання піднятих європейською стороною
питань щодо запровадження Україною додаткових до встановлених
Директивою Ради № 2001/110/ЄС вимог до меду щодо амінокислот
(пролінів), з метою остаточного узгодження та початку застосування
гармонізованих норм.
• Завершити процес наближення законодавства щодо детальних
стандартів торгівлі яйцями, запровадження детальних стандартів
торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/
пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах, розробити
та впровадити детальні стандарти торгівлі м’ясом свійської птиці
відповідно до вимог права ЄС.
• У зв’язку із надмірною кількістю заходів у підсекторі, підняти питання
щодо перегляду та об’єднання/актуалізації заходів з метою організації
ефективного процесу роботи з наближення законодавства.
• Активізувати процес залучення національних та міжнародних експертів
проектів МТД до роботи з наближення законодавства.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Ключові висновки:
Загалом, в рамках сектору «Захист прав споживачів» Угоди про асоціацію
виділено 10 підсекторів, з яких можна виокремити 19 зобов’язань (з урахуванням
запропонованого об’єднання кількох зобов’язань щодо договорів про туристичні
послуги в одне у порівнянні з Урядовим Планом заходів з імплементації УА).
Варто зазначити, що низка норм українського законодавства щодо захисту
прав споживачів частково враховувала положення відповідних правових актів
ЄС ще до підписання Угоди про асоціацію, і вимагала доробки, а не розробки
з нуля. Проте, у багатьох випадках така часткова відповідність сприймалася
відповідними державними органами як повна, і не була врахована при здійсненні
діяльності з імплементації УА, зокрема, наприклад, при підготовці змін до ЗУ
«Про захист прав споживачів» та інших актів із захисту прав споживачів.
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За деякими напрямами захисту прав споживачів (зокрема, туризм) адаптацію
законодавства ще фактично не розпочато, при тому що ЗУ «Про туризм» є
застарілим та потребує негайного оновлення.
Переважна більшість зобов’язань, викладених в Урядовому Плані заходів
з імплементації УА, сформульовано як такі, що потребують створення, а не
удосконалення, що зміщує акценти при оцінці їх виконання. Також, частину
зобов’язань сформульовано як завдання, що звужує їх зміст.
Підсумовуючи загальну оцінку виконання зобов’язань в рамках сектору, слід
зазначити, що прогрес виконання є частковим: із 19 взятих Україною зобов’язань
7 зобов’язань виконано в повному обсязі, 4 перебувають на різних стадіях
виконання, а 8 знаходяться у критично невідповідному стані. Зобов’язання, за
якими є критична невідповідність, можна умовно поділити на 3 групи:
1. норми наявні, але потребують удосконалення;
2. певну роботу проведено, але вони не забезпечують повну транспозицію
норм ЄС;
3. норми в українському законодавстві відсутні, всеохоплюючих
законопроектів не розроблено (як приклад – норми щодо таймшеру).
4. Враховуючи, що за більшістю зобов’язань термін виконання спливає в
2020 р., робота з регуляторного наближення та фактичної імплементації
в рамках сектору мала би бути пришвидшена. Зрушення можна очікувати
завдяки прийняттю Концепції державної політики у сфері захисту прав
споживачів та затвердженню КМУ Плану заходів з реалізації Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020
року1, за умови, що План заходів буде пролонговано на наступні роки.
В цілому, з точки зору сектору, з метою досягнення кращого прогресу у виконанні
зобов’язань у секторі захисту прав споживачів необхідно:
• Оновити Урядовий План заходів з імплементації УА в тому, що
стосується чіткого визначення зобов’язань та завдань. Це допоможе
більшій сфокусованості зусиль з імплементації саме на тих питаннях,
які потребують доробки, та уможливить ефективну оцінку прогресу;
• Проводити регулярний моніторинг стану європейського законодавства
щодо захисту прав споживачів на предмет своєчасного виявлення
доповнень та оновлень в європейському праві, що впливають на
визначення зобов’язань України, та змінюють вимоги до різних аспектів
захисту прав споживачів;
• У випадках, коли очевидними є ризики порушення термінів виконання
УА, розробляти деталізовані плани так званих коригувальних дій з
метою прискорення імплементації.

1) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-koncepciyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-zahistuprav-spozhivachiv-na-period-do-2020-roku
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Рекомендації:

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
• Завершити створення та запустити державну інформаційну систему
ринкового
нагляду, забезпечити участь в ній всіх зацікавлених
державних органів;
• Забезпечити надання доступу до системи RAPEX, проаналізувавши
причини затримки та усунувши їх;
• Забезпечити повну нормативно-правову та практичну імплементацію
вимог ЄС щодо безпечності запальничок та розміщення на ринку
виключно запальничок із захистом від дітей, а також вимог до виробників
(дистриб’юторів) в тому, що стосується здійснення державного
контролю за дотриманням вимог та забезпечення ринкового нагляду.

МАРКЕТИНГ
• Внести до законодавчих актів України (ЗУ «Про захист прав
споживачів», ЗУ «Про рекламу») вимоги зазначати ціни продукції за
одиницю в рекламних матеріалах;
• Забезпечити транспозицію у вітчизняне законодавство ряду
додаткових норм щодо захисту споживачів від недобросовісної
підприємницької практики, зокрема, в тому, що стосується деяких
важливих термінів та їх визначень, положення щодо оманливої та
агресивної підприємницької практики, застосування та зловживання
впливом, підходу до встановлення переліку видів нечесної
підприємницької практики задля кращого захисту найбільш вразливих
груп споживачів;
• Встановити
специфічні
підприємницької практики.

санкції

за

застосування

нечесної

ДОГОВІРНЕ ПРАВО
• Привести у відповідність понятійно-термінологічний апарат;
• Розробити та внести до ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідні до
європейських положення щодо наслідків і можливих вимог споживача у
разі придбання товару з недоліками (істотними недоліками), виникнення
моменту початку відповідальності продавця за брак відповідності,
положення щодо браку відповідності, що є результатом неправильного
монтажу та особливостей розподілу прав та відповідальності між
продавцем та споживачем у випадках, коли використання товару
потребує монтажу, положення щодо мінімального гарантійного строку,
протягом якого продавець несе відповідальність за брак відповідності,
а також щодо обв’язку споживача повідомляти продавця про брак
відповідності.

НЕДОБРОСОВІСНІ УМОВИ КОНТРАКТ У
• Забезпечити належний захист інтересів споживачів під час укладання
договорів, спираючись на положення нової Директиви 2011/83/ЄС про
права споживачів, а не раніше чинних правових актів ЄС;
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• Розробити та внести зміни до ЗУ «Про туризм» (або розробити новий
закон) та забезпечити права споживачів щодо надання інформації та
відповідальності організаторів туристичних подорожей, спираючись
на нову Директиву 2015/2302/ЄС про пакетні тури і пов’язані з ними
туристичні послуги, а не на старі правові акти ЄС;
• Створити правові основи та запровадити механізм таймшеру
(розподілу часу на використання рухомого та нерухомого майна, що є
об’єктом розміщення).
• Розробити та внести зміни до ЗУ «Про туризм» (або розробити новий
закон) та забезпечити права споживачів щодо надання інформації та
відповідальності організаторів туристичних подорожей, спираючись
на нову Директиву 2015/2302/ЄС про пакетні тури і пов’язані з ними
туристичні послуги, а не на старі правові акти ЄС;
• Створити правові основи та запровадити механізм таймшеру
(розподілу часу на використання рухомого та нерухомого майна, що є
об’єктом розміщення).

ВПРОВА ДЖЕННЯ
• Забезпечити захист колективних інтересів споживачів шляхом
встановлення вимог до кваліфікаційних критеріїв до установ із захисту
споживачів (в т.ч. як державних органів, так і об’єднань споживачів),
які уповноважені розглядати випадки порушення колективних прав
споживачів, врахування випадків транскордонного порушення прав
споживачів, обов’язкові спроби досудового розслідування. Таким
чином має бути забезпечена повна імплементація Директиви 2009/22/
ЄС про судові заборони щодо захисту інтересів споживачів, а не
застарілих правових актів ЄС.

СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО ЗАХИСТ У ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
• Активно налагоджувати співробітництво Держспоживслужби як
уповноваженого органу із захисту прав споживачів з відповідними
уповноваженими органами ЄС, в тому числі, що стосується обміну
інформацією та координації дій, особливо у випадках транскордонного
порушення прав та інтересів споживачів.

СОЦІА ЛЬНА ПОЛІТИКА
Ключові висновки:
Додаток XL Угоди про асоціацію диверсифікував строки наближення
законодавства до acquis ЄС. На завершення 2019 року Україна мала
імплементувати усі тринадцять директив підсекторів «Трудове законодавство»
й «Антидискримінація та гендерна рівність», а також п’ять директив підсектору
«Здоров’я і безпека праці» (для решти директив цього підсектору строки
наближення ще тривають). Зобов’язання виконані частково. Позитивним фактом
є дострокове виконання зобов’язань по окремим директивам з безпеки праці
та здоров’я (забезпечення індивідуальними засобами захисту, безпеки праці
на будівельних майданчиках, при роботі з екранними пристроями). Також
урядом були заплановані та виконані завдання і заходи, які не спрямовані на
наближення законодавства до директив Додатку XL, але сприяють досягненню
цілей співпраці України-ЄС у рамках Глави 21 Розділу V (зокрема доступу до
соціальних послуг).
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Серед низки причин, які вплинули на стан виконання зобов’язань у секторі
«Соціальна політика», є хиби, допущені на первинних етапах планування
державної політики з євроінтеграції – формуванні завдань та заходів урядового
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, їх відповідність змісту
зобов’язань України з наближення законодавства до acquis ЄС. Тому цьому
етапу доцільно приділяти більш прискіпливу увагу.
Рекомендації:
Загальні рекомендації до сектору «Соціальна політика», зокрема щодо:
1. Актуалізації та оновлення Додатку XL до Глави 21 Розділу V Угоди про асоціацію:
• встановити графіки імплементації Директиви 2003/88/ЄС від 04.11.2003
про деякі аспекти організації робочого часу, Директиви 2006/54/ЄС
від 05.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного
ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і
зайнятості (нова редакція), як передбачено Додатком XL;
• виключити з Додатку XL нечинні директиви (зокрема директиви
96/34/ЄС, 89/655/ЄЕС, 2001/45/ЄС, 83/477/ЄЕС, 91/382/ЄЕС, 2003/18/
ЄС, 2004/40/ЄС) та їх замінити на чинні (зокрема директиви 2010/18/
ЄС, 2009/104/ЄС, 2009/148/ЄС, 2013/35/ЄС), розглянути можливість
включення тих директив, які замінюють існуючі директиви та набудуть
чинності найближчим часом (зокрема директиви 2019/1152, 2019/1158);
• розглянути можливість щодо розширення предметної сфери Додатку
XL і включення acquis ЄС з соціального забезпечення та соціального
захисту.
2. Перегляду та актуалізації частини «Соціальна політика та трудові відносини»
урядового Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (25.10.2017):
• використовувати єдиний підхід до встановлення завдань/заходів
для імплементації тих директив, які хоча визначені Додатком XL,
але втратили чинність (оскільки в одних випадках завдання/заходи
плануються щодо чинних директив (див. п. п. 1331-1335), а в інших –
щодо нечинних (див. п. п. 1349, 1350). Пропозиція – включати завдання/
заходи на імплементацію чинних директив;
• розглянути можливість щодо включення завдань/заходів, спрямованих
на врахування оновлених стандартів ЄС, які прийняті та набудуть
чинності найближчим часом, оскільки в подальшому потрібно буде
наново наближувати національне законодавство;
• охопити завданнями/заходами усі директиви Додатку XL, зокрема
визначити завдання і заходи на імплементацію Директиви 2006/25/ЄС
від 05.04.2006;
• уникати дублювання завдань/заходів (див. п. 1384 та п. 1846 щодо
медичного обслуговування на борту суден), що попередить
неузгодженості як серед визначення ЦОВВ, відповідальних за їх
виконання, так і недотримання строків виконання;
• при визначенні завдань/заходів посилити комунікацію між КМУ та
міністерствами/ЦОВВ, відповідальними за подальше їх виконання,
та уникати включення тих завдань, які вже врегульовані чинним
законодавством. Зокрема Мінсоцполітики у своїх звітах зазначає про
виконання завдань урядового Плану (п. п. 1320, 1321, 1324, 1327, 1328, 1329,
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1333, 1334, 1335, 1340, 1343) у зв’язку з тим, що питання уже врегульоване
у національному законодавстві (див. звіти Мінсоцполітики про
виконання Плану заходів);
• переглянути завдання/заходи у зв’язку з перерозподілом функціоналу
у сфері праці між різними міністерствами, зокрема Міністерством
соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства;
• для визначення завдань/заходів продовжувати використовувати
механізми, які встановлюють і відображають відповідність чинного
законодавства acquis ЄС. Важливу роль відіграють глибинні
дослідження, що проводяться у рамках технічної допомоги ЄС та МОП;
• встановлення завдань/заходів, які охоплюють увесь цикл політики
держави, у т. ч. соціальної та трудової політики. Наразі заходи в
основному зосереджені на етапах планування, моделювання та
ухвалення рішень (законів та підзаконних нормативно-правових актів),
наявні поодинокі заходи на впровадження останніх та відсутні заходи з
моніторингу та оцінки ухвалених рішень та їх виконання.

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 324 – 330)
1. Пропозиції щодо виду нормативно-правового акту, який доцільно прийняти
для наближення законодавства у сфері праці
• сценарій наближення може відбуватися двома шляхами: прийняттям
нового Трудового кодексу України або внесенням численних змін
до чинного КЗпП України. Обидва мають як позитивні, так і негативні
сторони впровадження – від неузгодженості, колізії численних змін до
тривалої неспроможності зацікавлених сторін в Україні прийняти новий
кодифікований акт у сфері праці;
• прийняття нового Трудового кодексу України повинно стати
пріоритетним завданням у реформуванні трудового законодавства
загалом та його наближення до acquis ЄС. Прийняття нового
кодифікованого акту дозволяє одразу комплексно й узгоджено
охопити й імплементувати директиви не лише підсектору «Трудове
законодавство», але й підсектору «Антидискримінація і гендерна
рівність» і питання безпеки праці та здоров’я.
2. Пропозиції стосовно виконання окремих зобов’язань щодо:
• впровадження обов’язку роботодавця письмово інформувати
працівника про умови трудового договору чи трудових відносин –
передбачити обов’язкове укладення трудового договору у письмовій
формі як самостійного документу, визначення його змісту та надання
усієї інформації, яка вимагається директивою, передбачити внесення
змін у трудовий договір також у письмовій формі;
• запровадження механізму укладення строкових трудових договорів та
захисту працівників, котрі працюють за такими договорами – визначити
випадки, коли допускається укладення строкових трудових договорів,
встановити
чіткі
положення
щодо
заборони/неприпустимості
дискримінації у зв’язку з роботою на умовах строкового трудового
договору, вимоги щодо інформування працівників про наявність
вакансій з працевлаштуванням на невизначений строк;
• визначення умов неповної зайнятості та забезпечення захисту
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працівників, котрі працюють на умовах неповного робочого часу –
встановити заборону дискримінації працівників, які працюють на
умовах неповної зайнятості, переходу з/на повну зайнятість чи навпаки,
визначити умови/випадки, які не вважатимуться дискримінацією,
добровільність неповної зайнятості, просування по роботі;
• забезпечення безпеки праці та здоров’я працівників зі строковою
чи тимчасовою зайнятістю – встановити заборону на проведення
строкових та тимчасових робіт, що мають підвищену небезпечність та
ризики для здоров’я і життя людини, особливості проведення медичного
огляду по завершенню дії трудового договору, визначити розподіл
обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці та інших
питань охорони праці між агенціями з тимчасового працевлаштування
та роботодавцями, які фактично використовують працю тимчасових
працівників;
• впровадження механізму колективних звільнень – привести у
відповідність до вимог директиви поняття «масового вивільнення»,
часу здійснення консультацій, визначення видів інформації, яка
повинна бути надана, процедури повідомлення компетентного органу;
• впровадження механізму захисту працівників при передачі прав
власності на компанію/бізнес чи їх частини – встановити продовження
дії трудового договору не лише у разі зміни підпорядкованості
підприємства, установи, організації, зміни власника підприємства,
реорганізації останнього (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення), а також у разі передачі майна на правах оперативного
управління, господарського відання, оренди або на основі інших форм
правового режиму майна; забезпечення представництва інтересів
працівників при передачі прав власності на компанію/бізнес чи їх
частини; привести у відповідність до директиви строк продовження
дії колективного договору у разі зміни власника підприємства, а також
у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення);
• встановлення загальних вимог з інформування та проведення
консультацій роботодавця з представниками працівників у сфері праці
– встановити вимоги щодо інформування та проведення консультацій
роботодавцем та профспілковими організаціями, визначити право
на інформування та консультації представників працівників у разі
відсутності на підприємстві, в установі профспілкових організацій;
встановити штрафи за порушення з питань інформування та проведення
консультацій як самостійних форм соціального діалогу.

АНТИДИСКРИМІНАЦІЯ І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
(ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 331 – 336)
1. Пропозиції щодо правового забезпечення наближення законодавства з питань
рівного ставлення та попередження/усунення дискримінації:
• центральне місце щодо визначення понять, принципів, загальних
механізмів забезпечення і захисту прав людини на рівне ставлення
та заборону дискримінації варто віднести до компетенції окремих/
самостійних законів, прийнятих в Україні на запобігання та усунення
дискримінації незалежно від сфери, в якій вона відбувається.
Особливості ж встановлювати у предметному законодавстві, уникаючи
дублювання положень загальних антидискримінаційних законів. У
сфері праці таким предметним законом має бути новий Трудовий
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кодекс України, у сфері соціального забезпечення – закони, які зокрема
присвячені соціальному страхуванню тощо.
2. Пропозиції щодо удосконалення механізмів наближення законодавства до
вимог антидискримінаційних директив:
• антидискримінаційні директиви встановлюють вимоги не лише щодо
невключення дискримінаційних положень на етапі нормотворчої
діяльності, але перегляду чинного законодавства, проведення аудиту
останнього та його скасування у разі невідповідності принципу
рівного ставлення та заборони дискримінації. Аналогічний підхід
запроваджено і в Україні, гендерно-правова експертиза проводиться
як щодо проектів, так і стосовно чинних нормативно-правових актів.
Щодо останніх варто такий аудит проводити системно та циклічно;
• перегляд/оцінку/експертизу чинного законодавства України варто
проводити не лише на предмет наявності прямої, але й прихованої
дискримінації, виявлення положень, які ускладнюють або є перепоною
для реалізації рівних можливостей у сфері праці та соціального
забезпечення. Зокрема встановлення спеціальних положень для
працівниць, які не зумовлені захистом їхнього життя та здоров’я чи
дитини, а лише соціальним фактом вагітності працівниці, народження
дитини чи її вигодовування. Особливої уваги потребують і ті положення
законодавства, які встановлюють різні критерії віку, стажу тощо для
реалізації жінками і чоловіками права на соціальне забезпечення;
• щодо впровадження принципу рівного ставлення у доступі до
ринку праці, товарів та послуг незалежно від расового чи етнічного
походження, рівного ставлення у сфері праці незалежно від віри чи
віросповідання, інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації – наблизити
загальне антидискримінаційне законодавство стосовно термінів,
форм/видів дискримінації, позитивних дій, юридичної відповідальності
тощо; у спеціальному законодавстві (зокрема у кодексі) встановити
заборону дискримінації, конкретизувати випадки позитивних дій,
внести транспозиційні зміни щодо забезпечення рівного доступу
осіб з інвалідністю до ринку праці, зокрема механізму виконання
роботодавцем нормативу працевлаштування цієї категорії осіб;
• щодо впровадження рівних можливостей батьків/опікунів на ринку
праці та поєднання професійного і сімейного життя – наблизити
законодавство стосовно рівних прав матері та батька дитини на
батьківську відпустку, порядку використання непередавної частини цієї
відпустки, як і гнучких умов праці, що дозволяє поєднувати професійне
та сімейне життя обом батькам. Розглянути можливість наближення з
цього питання до нової Директиви № 2019/1158, яка встановлює ширше
коло зобов’язань та більші вимоги;
• щодо забезпечення безпеки праці і здоров’я вагітних працівниць,
працівниць, які нещодавно народили чи годують грудьми –
встановити перелік виробничих ризиків, за наявності яких заборонено
застосовувати працю цієї категорії працівниць, надання оплатного
часу для проходження медоглядів під час вагітності; переглянути
законодавство щодо наявності прямої чи прихованої дискримінації,
бар’єрів у реалізації права на працю такими жінками на практиці
(наприклад, заборона залучення таких жінок у нічний час, відправлення
у відрядження незалежно від стану їхнього здоров’я, особливостей
звільнення).
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ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА ПРАЦІ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 337 – 358)
1. Пропозиції щодо формування підсистеми законодавства України про безпеку
праці та здоров’я, що враховуватиме положення директив Додатку XL:
• надати розробленню і прийняттю рамкового закону, присвяченому
безпеці праці та здоров’я, пріоритетне значення. Реалізація цього
пріоритету можлива шляхом або прийняття нового закону, або нової
редакції Закону України «Про охорону праці»;
• пріоритизувати розроблення і прийняття підзаконних нормативноправових актів, які спрямовані на наближення законодавства у сфері
безпеки праці та здоров’я, у відповідності до директив Додатку XL;
• провести систематизацію підсистеми законодавства України про
безпеку праці та здоров’я працівників з метою її актуалізації та
спрощення.
Особливістю цього підсектору є те, що системоутворюючу і центральну роль
відіграє рамковий закон, який є основою для подальшого врахування його вимог
в інших законах, які регулюють окремі питання охорони праці, та розроблення
на його основі підзаконних нормативно-правових актів. Тому його прийняття
одночасно потребуватиме визначення законів, які слід змінити, скасувати, а
в подальшому визначити підзаконні нормативно-правові акти, які необхідно
змінити, скасувати або затвердити.
Крім цього, абсолютна більшість директив з безпеки праці та здоров’я потребує
імплементації в Україні на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Для
вчасного виконання взятих на себе зобов’язань необхідно завершити прийняття
тих актів, за якими строк транспозиції уже завершився, та активізувати роботу
над тими, строк транспозиції яких ще триває.
Однією з проблем національного правового регулювання є накопичення
значного обсягу нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці. Ця
проблема надалі залишається актуальною, оскільки практика прийняття нових/
додаткових підзаконних нормативно-правових актів для виконання зобов’язань
за Угодою про асоціацію збільшує кількість нормативного матеріалу.
2. Пропозиції стосовно виконання окремих зобов’язань, строк виконання яких
згідно з Додатком XL до Угоди про асоціацію протермінований, щодо:
• удосконалення механізму безпеки праці та здоров’я працівників в
Україні – законодавчо закріпити ризик-орієнтований підхід щодо
функціонування системи управління охороною праці та створення
безпечних і здорових умов праці. Для цього варто оновити чинний Закон
України «Про охорону праці» або прийняти на його заміну новий закон. У
цьому законодавчому процесі варто уникнути звичайного дублювання/
перепису положень Директиви № 89/391/ЄС, а з урахуванням її вимог
запровадити оновлену систему, яка враховує національні інтереси та
особливості, у т. ч. правового регулювання;
• оновлення вимог до безпеки праці та здоров’я працівників для робочих
зон – ухвалити необхідний нормативно-правовий акт, який впроваджує
положення Директиви № 89/654/ЄЕС, звернувши увагу на те, що її
вимоги можуть бути враховані при розробленні національної системи,
виборі форм та методів забезпечення здорових і безпечних умов праці
в робочих зонах;
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• оновлення вимог до безпеки праці та здоров’я працівників
гірничодобувних підприємств, де сировина видобувається через
свердловини, – ухвалити необхідний нормативно-правовий акт, який
впроваджує положення Директиви № 92/91/ЄЕС, усунувши розбіжності
щодо необхідності ухвалення самостійного нормативно-правового
акту чи включення змін у чинний.

ГРОМА ДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
Ключові висновки:
Після підписання Угоди про асоціацію, Україна почала впроваджувати масштабні
реформи у сфері охорони здоров’я та громадського здоров’я. Ці сфери були
практично незмінні від часів розпаду Радянського Союзу та не відповідали
сучасним вимогам українського суспільства і стандартам функціонування цих
сфер у ЄС. Проте ці реформи є комплексними, складними і такими, які потребують
високої інституційної спроможності. Тому, незважаючи на реалізацію багатьох
завдань і заходів, в цілому жодне із зобов’язань у секторі громадського здоров’я,
викладене в Главі 22 Угоди про асоціацію, не виконане повністю і майже всі
зобов’язання перебувають на ранній стадії виконання. Єдиним винятком є
реформа фінансування медичної допомоги, яка стала пріоритетом для Уряду, і
наразі перебуває на досконалій стадії імплементації.
Перешкод до успішної реалізації зобов’язань є кілька, зокрема:
• Часта зміна команд Міністерства охорони здоров’я, яке є профільним
для виконання цих зобов’язань. Від 2014 року відбулася ротація шістьох
міністрів і всі зміни вносили корективи чи переривання у впровадження
реформ;
• Брак політичної волі на рівні вищого керівництва держави закінчити
початі реформи системи охорони здоров’я та громадського здоров’я.
Хоча курс реформ залишається незмінним, політична воля могла б
значно пришвидшити і покращити їхнє впровадження;
• Фінансові виклики для впровадження ефективної системи громадського
здоров’я і впровадження програм раннього виявлення ракових
захворювань, програм зниження тягаря неінфекційних хвороб тощо.
Подолання цих та інших викликів задля реалізації Угоди про асоціацію в частині
громадського здоров’я дозволить Україні досягнути цілей сталого розвитку та
досягнути свого повного економічного потенціалу.
У розрізі окремих підсекторів можна виділити наступні ключові висновки:
• Зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу
Протягом останніх 5 років відбувся суттєвий прогрес у реформуванні системи
охорони здоров’я України, який, в першу чергу, стосується зміни системи
фінансування первинної медико-санітарної допомоги, а також запуск реформи
фінансування спеціалізованої медичної допомоги. Крім того, серйозні зрушення
відбулися у системі закупівель лікарських засобів, запуск реформи медичної
освіти, громадського здоров’я. Водночас реформи систем охорони здоров’я є
тривалим процесом, який потребує системного і постійного характеру, вказані
реформи – лише початок змін, які можуть дати результат лише за умови їх
подальшого впровадження.
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На початку 2020 року почали лунати заяви від політичного лідерства країни
про необхідність перегляду медичної реформи. Особливо актуальним питання
стало після запуску реформи фінансування спеціалізованої медичної допомоги
та початку пандемії коронавірусу. Разом з тим, міжнародна спільнота наполягає
на продовженні розпочатих реформ, зокрема МВФ включив цю умову у новий
Меморандум економічної та фінансової політики з Україною, підписаний на
початку червня 2020 року.
• Інфекційні захворювання
За останні 5 років в Україні у підсекторі «Інфекційні захворювання» відбулися
певні зрушення, однак започатковані зміни не є комплексними. Хоча створено
інституційну базу на центральному рівні для подальшої побудови національної
системи контролю за інфекційними захворюваннями, на регіональному рівні
чіткої структури не вибудувалося. Єдина стратегічна рамка для реформи
системи контролю за інфекційними захворюваннями відсутня, законодавство
залишається застарілим.
Щодо рішення № 2018/945 про інфекційні захворювання та пов’язані стани
здоров’я, які мають бути охоплені епідеміологічним наглядом, та відповідні
визначення випадків (та попередніх актів ЄС), транспозицію було здійснено в
українське законодавство, але воно потребує доопрацювання і певних змін.
• Ракові захворювання
За останні 5 років відбулися незначні зрушення щодо ранньої діагностики ракових
захворювань, однак більшість рекомендацій, визначених законодавством ЄС, не
є виконаними.
• Тютюн
Хоча українське законодавство наразі є прогресивним щодо контролю
тютюнових виробів, однак воно не враховує важливі останні законодавчі зміни,
які відбулися в ЄС у 2014 році.
• Алкоголь
Впровадження рекомендацій ЄС у напрямі зменшення вживання алкоголю
молоддю не відбулося.
• Психічне здоров’я – наркотична залежність
У підсекторі були створені певні інституційні передумови для подальшого
розвитку, однак комплексного впровадження рекомендацій, визначених в
законодавстві ЄС, не відбулося.
• Трансплантація тканин та клітин
Відбулося часткове оновлення законодавства з трансплантації та зроблено
кроки до практичного запуску проведення операцій з трансплантації в Україні
(наразі в тестовому режимі). Важливим аспектом стало розширення надавачів
послуг з трансплантації - спрощено допуск лікувальних закладів до сфери.
Відповідно до взятих зобов’язань Україною було зроблено наступне:
• визначено центральний орган, який виконує роль координатора сфери
та відповідає за якість та безпеку трансплантації тканин і клітин людини
(МОЗ України);
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• внесено зміни до Кримінального кодексу
відповідальності у сфері трансплантації.

щодо

посилення

Такі зміни є першими кроками, а повноцінне функціонування сфери вимагає
прийняття комплексних рішень та відповідної нормативно-правової бази,
зокрема норм щодо покращення якості та безпеки трансплантації тканин і клітин
людини відповідно до європейських норм.
• Безпека крові
Важливим питанням для розвитку системи крові залишається оновлення
нормативно-правової бази відповідно до європейських вимог: Закон України
«Про донорство крові та її компонентів» від 1995 року; накази МОЗ, що є
застарілими та потребують повного перегляду. Сучасні стандарти мають бути
включені та прописані у нове законодавство, а служба крові має керуватися
європейськими нормами при провадженні діяльності. Особливо варто звернути
увагу на відсутність в Україні впроваджених європейських стандартів якості та
безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження донорської
крові та її компонентів. Також, варто відмітити, що незважаючи на прийняття нової
Стратегії розвитку національної системи крові, що містить прогресивні норми,
фактичної їх реалізації не було забезпечено, а підзаконні акти не було розроблено.
Те ж саме можемо говорити про впровадження європейських рекомендацій
щодо просування та популяризації добровільного та безоплатного донорства –
в Стратегії зазначено про розвиток цього напряму, проте фактичних кроків до
його реалізації не було здійснено. Водночас ми спостерігаємо збільшення ролі
суб’єктів підприємницької діяльності в системі крові, що може мати ризики для
розвитку добровільного та безоплатного донорства в Україні. Можемо говорити,
що імплементація заходів знаходиться на ранній стадії.
• Попередження травматизму та пропагування безпеки
Наразі Україна має сумну статистику щодо безпеки на дорогах. Водночас
рекомендації ЄС говорять про потребу вживання дієвих запобіжних заходів для
покращення ситуації. Такими заходами можуть бути, окрім іншого, підвищення
відповідальності, як водіїв, так і пішоходів, та штрафів за порушення правил
дорожнього руху. Тому потреба в прийнятті відповідного законодавства у сфері
безпеки дорожнього руху в Україні є нагальною.
Рекомендації:
Загальні рекомендації до сектору «Громадське здоров’я»:
• Забезпечити інституційну тяглість виконання зобов’язань у секторі
громадського здоров’я;
• Переглянути та оновити завдання на основі аналізу політик у Плані
заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також
строки їх виконання;
• Розробити принципи міжсекторальної взаємодії у сфері громадського
здоров’я.
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ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА
ЇЇ ПОТЕНЦІА ЛУ
Зобов’язання 360 / Впровадження реформ, розвиток первинної
медико-санітарної допомоги та навчання персоналу
• Впровадити детальну систему моніторингу реалізації реформи
фінансування охорони здоров’я за конкретними показниками і механізм
корегувань політики за результатами моніторингу;
• Розвивати електронну систему охорони здоров’я;
• Розвивати політику щодо якості медичних послуг і застосування
інструментів регулювання (зокрема, функції контролю);
• Продовжити впровадження прийнятих стратегічних документів у
сферах медичної освіти та громадського здоров’я.

Зобов’язання 361 / Розвиток системи громадського здоров’я
• Прийняти новий урядовий план заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи громадського здоров’я на основі аналізу виконання
попереднього плану і з закріпленою відповідальністю за його
реалізацію за керівниками органів виконавчої влади;
• Забезпечити прийняття закону про громадське здоров’я, який врегулює
принципи функціонування галузі та механізми її фінансування на
національному та регіональному рівнях;
• Розробити підзаконні акти на забезпечення виконання зобов’язань
щодо контролю неінфекційних хвороб, в рамках цілісної системи
громадського здоров’я та медичної допомоги.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Зобов’язання 362 / Приєднання України до європейської мережі
протидії транскордонним загрозам здоров’ю
• Створити законодавчі рамки щодо системи громадського здоров’я в
Україні;
• Упорядкувати інституційну базу на національному та регіональному
рівнях;
• Затвердити порядок проведення
інфекційними хворобами;

епідеміологічного

нагляду

за

• Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації у сфері
громадського здоров’я.

Зобов’язання 363 / Визначення переліку інфекційних захворювань,
які повинні охоплюватися системою епідеміологічного нагляду, та
визначення випадків інфекційних захворювань
• Внести зміни до постанови КМУ «Деякі питання реєстрації, обліку та
звітності щодо інфекційних хвороб» № 157 від 21.02.2001, привівши її у
відповідність до Рішення Комісії 945/2018 від 22.06.2018;
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• Провести ревізію нормативно-правової бази у сфері інфекційних
захворювань для приведення її у відповідність із вказаним Рішенням
Комісії;
• Провести навчання співробітників центрів громадського здоров’я,
лабораторних центрів МОЗ, інфекціоністів закладів охорони здоров’я
тощо з метою ознайомлення з відповідними нормативно-правовими
актами.

РАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Зобов’язання 364 / Запровадження комплексного підходу до
діагностики ракових захворювань, заснованого на кращих
практиках держав-членів ЄС
• Розробити підзаконні акти на забезпечення виконання зобов’язань
щодо контролю неінфекційних хвороб, в рамках цілісної системи
громадського здоров’я та медичної допомоги;
• Підзаконним актом МОЗ забезпечити диференціацію визначень
«ранньої діагностики» та «скринінгу» ракових захворювань;
• Розробити ключові стандарти економічної, етичної доцільності
проведення скринінгу на найпоширеніші ракові захворювання з
врахуванням епідеміологічної ситуації та доступу до лікування в
рамках державних медичних гарантій;
• Забезпечити адаптацію практик ЄС щодо скринінгових програм для
тих ракових захворювань, на які доцільно проводити скринінг в Україні;
• Переглянути Національний план заходів щодо неінфекційних
захворювань для досягнень глобальних цілей сталого розвитку
для включення в нього скринінгових програм ракових захворювань
з чіткими показниками для виконання і системи періодичного
моніторингу та оцінки;
• Забезпечити фінансування скринінгових програм у відповідності до
реформи фінансування охорони здоров’я та фінансування системи
громадського здоров’я.

ТЮТЮН
Зобов’язання 365 / Транспозиція політик щодо виробництва,
представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів
• Забезпечити прийняття закону Верховною Радою України, направленого
на транспозицію політик відповідно до Директиви Європейського
Парламенту і Ради 2014/40/ЄС «Про наближення законів, підзаконних
нормативно-правових актів та адміністративних положень державчленів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових
виробів і супутніх продуктів» від 3 квітня 2014 року.
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А ЛКОГОЛЬ
Зобов’язання 366 / Поступове наближення законодавства до
принципів acquis ЄС щодо визначення основних детермінант
здоров’я, таких як алкогольна залежність і зменшення вживання
алкоголю молоддю
• В рамках конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
сформувати замовлення на вивчення проблеми вживання алкоголю
молоддю;
• Переглянути Національний план заходів щодо неінфекційних
захворювань для досягнень глобальних цілей сталого розвитку
і додати до нього заходи, спрямовані на зменшення вживання
алкоголю молоддю, з чіткими показниками для виконання і системою
періодичного моніторингу та оцінки.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я – НАРКОТИЧНА ЗА ЛЕЖНІСТЬ
Зобов’язання 367 / Поступове наближення законодавства до
принципів acquis ЄС щодо визначення основних детермінант
здоров’я, таких як наркотична залежність, задля боротьби
з наслідками для здоров’я та соціальними наслідками
наркозалежності
• Забезпечити фінансування моніторингу наркотиків Центром психічного
здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України;
• Інтегрувати стратегію моніторингу наркотиків в ширшу стратегію
розвитку медичної статистики;
• Виділити відповідне фінансування для реалізації зобов’язання;
• Забезпечити міжсекторальний підхід до реалізації зобов’язання;
• Впровадити систему моніторингу і оцінки реалізації державної
програми щодо наркотиків.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТКАНИН ТА КЛІТИН
Зобов’язання 368 / Реформування сфери трансплантації тканин і
клітин людини
• Прийняти необхідну нормативно-правову базу для повноцінної
імплементації Закону України «Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині»;
• Оновити накази МОЗ щодо трансплантації (маємо 7 наказів МОЗ, які
регулюють ту чи іншу частину придбання, отримання, тестування,
обробки, зберігання і розподілу тканин і клітин людини та які були
прийняті у період з 1999 – 2014 роки);
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• Розробити необхідну нормативно-правову базу та провести необхідні
підготовчі роботи для запуску державних інформаційних систем щодо
трансплантації, які дозволять відстежувати переміщення тканин та
клітин від донора до реципієнта та навпаки, де має бути кодування
клітин і тканин з метою їх ідентифікації та відстеження. Це дозволить
запустити механізм моніторингу та обміну інформацією у сфері
трансплантації, та сприятиме введенню в Україні порядку реєстрації
небажаних явищ та реакцій, пов’язаних із трансплантацією клітин і
тканин людини.

Зобов’язання 369 / Розроблення і здійснення заходів з метою
стимулювання добровільного та безоплатного донорства тканин і
клітин
• Запустити всеукраїнську інформаційну кампанію щодо важливості
донорства тканин і клітин;
• Сформувати пул експертів та відомих людей з метою залучення їх до
публічних акцій, дискусій та привернення ними уваги суспільства до
питання донорства.

БЕЗПЕКА КРОВІ
Зобов’язання 370 / Реформування сфери безпеки крові та її
компонентів
• Розробити та прийняти підзаконні нормативно-правові акти на
виконання Стратегії, які запустять механізм її реалізації та відповідно
виконання Україною взятих на себе зобов’язань;
• Переглянути існуючу нормативну базу та оновити її, зокрема щодо
інфекційної безпеки донорської крові, щодо її якісних показників та
показників безпеки;
• Розробити відповідно до європейських стандартів та затвердити
ліцензійні вимоги щодо переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповидної крові,
інших тканин і клітин людини;
• Побудувати
державно-приватне
партнерство
відповідно
до
європейських практик та з урахуванням розвитку добровільного та
безоплатного донорства.

Зобов’язання 371 / Запровадження політики стимулювання
добровільного та безоплатного донорства крові
• Розробити та запровадити дієву комунікаційну кампанію із залученням
широкого кола зацікавлених організацій, представників громадського
сектору та міжнародних партнерів;
• Спільно з МОН започаткувати проведення освітніх заходів щодо
популяризації безкоштовного добровільного донорства для студентів
ВНЗ;
• Оновити систему заохочення донорів: переглянути політику пільг та
нагород.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОПАГ УВАННЯ
БЕЗПЕКИ
Зобов’язання 372 / Покращити безпеку дорожнього руху, сприяти
запровадженню заходів по запобіганню травм
• Підвищити відповідальність, як адміністративну, так і кримінальну щодо
вчинення правопорушень на дорогах шляхом прийняття необхідних
нормативно-правових актів;
• Удосконалити механізм ведення офіційної статистики щодо ДТП та
їх наслідків, з урахуванням інформації із лікувальних закладів, куди
звертаються після ДТП постраждалі;
• Проводити всеукраїнські інформаційно-роз’яснювальні кампанії щодо
необхідності дотримання правил дорожнього руху, як водіями, так
і перехожими, формувати свідоме ставлення громадян до власної
безпеки та безпеки інших.

ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ
Ключові висновки:
Попри наявність певних напрацювань, Урядом не виконано жодного із
завдань, передбачених Рекомендацією 2008/С111/01; Директивою 2005/36/ЄС;
Рекомендацією 2006/962/ ЄС; Повідомленням Комісії COM(2001)678; Регламентом
(ЄС) 1288/2013.
Головною перешкодою імплементації вказаних рекомендацій є відсутність в
Україні інституційної пам’яті у процесі зміни урядових команд – продовження
позитивних напрацювань в реформуванні сфери освіти. Система освіти
належить до тих сфер, які мають довготривалу перспективу реалізації реформ
та циклічність завершення конкретних освітніх ступенів і освітніх програм. Отож,
особливо важливою є потреба продовження виконання зобов’язань у рамках
Угоди між Україною та ЄС, розпочатих раніше. Найпоказовішим у цьому контексті
є формування Національного реєстру кваліфікацій.
Але є ще одна проблема – відсутність єдиної інституції та/чи «політичної волі»
для прийняття необхідних рішень. У цьому контексті є два протилежні приклади:
зі стартом роботи Національного агентства забезпечення якості освіти
фактично за рік організовано і скоординовано великий обсяг роботи та помітне
просування на шляху виконання Угоди про асоціацію. З іншого боку, проблема із
нормативним впровадженням освіти впродовж життя та освіти дорослих. Існують
інститут й університет освіти дорослих в системі Академії педагогічних наук,
низка інших кафедр, інститутів, університетів – але Закон «Про освіту дорослих»
не прийнятий, мережі закладів/центрів освіти дорослих, освіти людей «третього
віку» немає.
Невиконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у секторі «Освіта»
позбавляє Україну можливості мати адекватні відповіді на соціально-економічні
виклики сьогодення, академічної мобільності та розподілу трудових ресурсів.
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Загальні рекомендації до сектору «Освіта, навчання та молодь»:
• відмовитися від практики постійного продовження термінів реалізації
невиконаних завдань та їхнього дублювання в планах дій Уряду й
центральних органів виконавчої влади;
• оновити на основі процедур аналізу політики строки виконання
завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017
року № 1106;
• установити персональну відповідальність керівників центральних
органів виконавчої влади за реалізацію завдань плану імплементації;
• забезпечити інституційну спадковість виконання зобов’язань та
реалізації завдань з імплементації;
• установити персональну відповідальність керівників центральних
органів виконавчої влади за реалізацію завдань плану імплементації.

Зобов’язання 373 / Забезпечення міжнародного визнання
Національної рамки кваліфікацій
• забезпечити ефективну реалізацію концепції «Сучасна професійна
(професійно-технічна) освіта»;
• забезпечити гармонізацію освітніх стандартів в частині результатів
навчання та Національного реєстру професійних кваліфікацій;
• здійснити всі необхідні нормативні процедури для реалізації принципів
академічної доброчесності та навчання впродовж життя;
• розробити принципи співпраці й взаємодії галузевих рад – закладів
освіти різних ступенів та різних форм підпорядкування – НАЗЯВО –
Національного агентства акредитацій.

Зобов’язання 374 / Створення Національного реєстру кваліфікацій
• зобов’язати Національне агентство акредитацій забезпечити
ефективну роботу зі створення Національного реєстру кваліфікацій;
• рекомендувати Національному агентству акредитацій скоординувати
роботу з НУО Інститут професійних кваліфікацій, які уже почали
розробляти Репозитарій професійних кваліфікацій.

Зобов’язання 375 / Запровадження європейських рекомендацій і
стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG)
• забезпечити безперервність реалізації місії та плану діяльності
НАЗЯВО;
• продовжити практику в підходах до акредитації освітніх програм
узгодження стандартів освіти (за спеціальностями) і професійних
кваліфікацій (за компетентностями і результатами навчання).
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Зобов’язання 376 / Удосконалення механізмів присвоєння
професійних кваліфікацій на основі зовнішнього оцінювання
компетентностей
• забезпечити розроблення й затвердити нормативно-правовий акт про
процедуру визнання неформальної освіти та самоосвіти;
• забезпечити реалізацію прозорої й публічної стратегії професійної
(професійно-технічної) освіти;
• забезпечити реалізацію розробки професійних стандартів;
• налагодити системну роботу галузевих рад, які мають інституційну і
фахову спроможність долучитися до розробки професійних стандартів
та можуть сприяти забезпеченню отримання нових професійних
кваліфікацій;
• здійснити перегляд класифікатора професій ДК 003 відповідно до
професійних кваліфікацій.

Зобов’язання 377 / Введення правил ведення професійної
діяльності
• рекомендувати Міністерству соціальної політики України ініціювати
питання введення правил ведення професійної діяльності;
• рекомендувати Міністерству соціальної політики України ініціювати
співпрацю із галузевими радами щодо розробки моделі правил ведення
професійної діяльності;
• рекомендувати Національному агентству кваліфікацій враховувати
правила ведення професійної діяльності у процесі розробки
професійних кваліфікацій.

Зобов’язання 378 / Забезпечення доступу до навчання протягом
життя
• забезпечити максимальну популяризацію Указу Президента «Про
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (№ 722/2019 від
30 вересня 2019 р.), зокрема щодо «4) забезпечення всеохоплюючої
і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання
впродовж усього життя для всіх»;
• зобов’язати Міністерство освіти і науки України, профільний комітет
Верховної Ради завершити роботу над законопроектом «Про освіту
дорослих»;
• рекомендувати Міністерству освіти і науки України, місцевим
органам влади розглянути можливості створення мережі державних і
комунальних закладів освіти для навчання/перенавчання професійним
кваліфікаціям (професіям);
• рекомендувати Міністерству освіти і науки України розглянути
можливість розширення механізмів та методик навчання й
перекваліфікації в Інститутах післядипломної освіти;
•

рекомендувати органам місцевої влади у співпраці з управліннями
освіти розглянути можливість створення центрів навчання людей
«третього віку» та оволодіння ними актуальних професій.
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Зобов’язання 379 / Оновлення стандартів освіти за відповідними
рівнями з урахуванням основних компетентностей навчання
протягом життя
• звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням
враховувати цінності й принципи освіти упродовж життя у процесі
розробки/перегляду стандартів освіти;
• рекомендувати Національному агентству із забезпечення якості
освіти у процесі акредитації освітніх програм брати до уваги цінності й
принципи освіти упродовж життя.

Зобов’язання 380 / Впровадження дуальної системи навчання
• звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням
розробити/переглянути освітні стандарти з врахуванням дуальної
форми навчання (там, де це є можливим і доцільним);
• рекомендувати Національному агентству із забезпечення якості освіти
у процесі акредитації освітніх програм обов’язково брати до уваги
механізми реалізації дуальної форми навчання (там, де це є можливим
і доцільним);
• рекомендувати Міністерству освіти і науки України налагодити
ефективну співпрацю із галузевими радами щодо розробки механізмів
реалізації дуальної форми навчання (там, де це є можливим і доцільним).

Зобов’язання 381 / Забезпечення постійного обміну інформацією з
інститутами ЄС стосовно спільних програм у сфері освіти
• оновити на основі процедур аналізу політики строки виконання
завдань, визначених в урядовому Плані заходів з виконання Угоди про
асоціацію, та розробити у формі додатку до постанови порядок обміну
інформацією з інститутами ЄС стосовно спільних програм у сфері
освіти.
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РОЗДІЛ VІ.
ФІНАНСОВЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА БОРОТЬБА ІЗ
ШАХРАЙСТВОМ

531

Ключові висновки:
В підсекторі «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із
шахрайством» налагоджено відповідне співробітництво та координацію з
Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF), що є значним прогресом.
Водночас потребують узгодження порядки взаємодії інституцій, залучених до
системи міжвідомчої координації з питань протидії порушенням, які впливають
на фінансові інтереси України та ЄС.
Крім того, необхідно розробити та прийняти нормативно-правові акти в частині
імплементації положень законодавства ЄС у сфері захисту фінансових інтересів
сторін Угоди про асоціацію.
Рекомендації:

Зобов’язання 382 – 383:
• Розроблення та прийняття законодавчих актів щодо імплементації
положень законодавства ЄС у сфері захисту фінансових інтересів
сторін Угоди про асоціацію;
• Узгодження порядків взаємодії інституцій, залучених до системи
міжвідомчої координації з питань протидії порушенням, які впливають
на фінансові інтереси України та ЄС та встановлення порядків взаємодії
OLAF з відповідними органами державної влади.
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АБРЕВІАТУРИ

ACAA

Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів (Agreements on Conformity
Assessment and Acceptance of Industrial Products)

ALTHEA

Operation EUFOR ALTHEA - EU military operation in Bosnia
and Herzegovina

AMLD

Anti Money Laundering Directive

ATAD

The Anti-Tax Avoidance Directive

ATALANTA

EU NAVFOR ATALANTA - EU NAVFOR Somalia Operation
Atalanta

AVMSD

Audiovisual Media Services Directive

BAFA

Федеральне бюро з економічних питань та експортного
контролю Німеччини

BEPS

План дій ОЕСР для боротьби з розмиванням бази
оподаткування та виведенням прибутку з-під
оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting)

BEREC

Орган європейських регуляторів електронних
комунікацій (Body of the European Regulators of
Electronic Communications)

BRDO

Офіс ефективного регулювання (Better Regulation
Delivery Office)

CEN

Європейський комітет із стандартизації (Comité
Européen de Normalisation)

CENELEC

Європейський комітет з електротехнічної стандартизації
(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)

CERT

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події
(Computer Emergency Response Team)

CETS

Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи (CETS No.
185)

CFSP

Спільна політика із закордонних справ і безпеки ЄС

CGPM

Генеральна конференція з мір та ваг

COARM

Трійка Робочої групи з питань експорту звичайних
озброєнь

CONOP/CODUN

Трійка Робочої групи з питань глобального
нерозповсюдження та роззброєння

CRS

Common Reporting Standard

DSM

Єдиний цифровий ринок ЄС (Digital Single Market)
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EECC

European Electronic Communications Code

EMBLAS

Environmental Monitoring in the Black Sea

EMCDDA

Європейський моніторинговий центр з питань
наркотиків та наркотичної залежності (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

EMS

Express Mail Service

ENISA

Європейське агентство з мережевої та інформаційної
безпеки (The European Union Agency for Cybersecurity)

ENTSO-E

Європейська мережа системних операторів передачі
електроенергії (European Network of Transmission
System Operators for Electricity)

ERA

Європейське залізничне агентство (European Union
Agency for Railways)

ERGA

Європейська група регуляторів аудіовізуальних медіапослуг (European Regulators Group for Audiovisual Media
Services)

ERTMS

Європейська система управління залізничним рухом
(European Rail Traffic Management System)

ESG

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area)

ESS QAF

Рамкове керівництво по забезпеченню якості
Європейської статистичної системи (Quality Assurance
Framework of the European Statistical System)

ETIAS

Європейська система попереднього повідомлення
про в'їзд (European Travel Information and Authorization
System)

ETS

Конвенція Ради Європи про транскордонне мовлення
(European Convention on Transfrontier Television)

ETSI

Європейський інститут телекомунікаційних стандартів
(European Telecommunications Standards Institute)

EUAM

Консультативна місія ЄС в Україні (European Union
Advisory Mission Ukraine)

EUBAM

Місія з прикордонної допомоги Молдові та Україні
(European Union Border Assistance Mission to Moldova and
Ukraine)

EU-FINREG

Проект ЄС «Посилення регулювання та нагляду
за небанківським фінансовим ринком в Україні»
(Strengthening the Regulation and Supervision of the
Nonbank Financial Market)

EUISS

Інститут ЄС з питань безпекових досліджень (European
Union Institute for Security Studies)
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EUTM

EU Training Mission

FRONTEX

Агентство Європейського Союзу, яке займається
охороною зовнішніх кордонів (Frontières extérieures)

GDPR

Загальний регламент про захист даних (General Data
Protection Regulation)

GIZ

Німецьке товариство міжнародного співробітництва
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit)

GMP

Належна виробнича практика (Good Manufacturing
Practice)

HSC

Комітет з питань безпеки здоров'я ЄС (Health Security
Committee)

IAF

Міжнародний форум з акредитації (International
Accreditation Forum)

IEC

Міжнародна електротехнічна комісія (International
Electrotechnical Commission)

IFIAR

Міжнародний форум незалежних регуляторів аудиту
(International Forum of Independent Audit Regulators)

ILAC

Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій
(International Laboratory Accreditation Cooperation)

INSC

Інструмент із співробітництва з ядерної безпеки
(Instrument for Nuclear Safety Cooperation)

IPTV

IP-телебачення (Internet Protocol Television)

IRRS

Комплексний огляд регулюючої діяльності (Integrated
Regulatory Review Service)

ISM Code

Кодекс Міжнародної морської організації про визнані
організації (International Safety Management Code)

ISO

Незалежний системний оператор (Independent System
Operator)

ITC-механізм

Механізм компенсації витрат, що виникають при
транскордонній передачі електроенергії (InterTransmission System Operator Compensation)

MILEX

Щорічні військові навчання ЄС з управління кризами
(Military Crisis Management Exercise)

NATURA 2000

Мережа екологічно важливих природоохоронних
територій ЄС

NCTS

Конвенція про процедуру спільного транзиту (New
Computerised Transit System)

NECP

Інтегрований національний план з енергетики і клімату
(Integrated National Energy and Climate Plan)

NIS

Директива з безпеки мережевих та інформаційних
систем
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OIML

Міжнародна організація законодавчої метрології
(International Organization of Legal Metrology)

OLAF

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (European
Anti-Fraud Office)

OTT технологія

Доставка широкосмугового відео та аудіо без
причетності постачальника послуг Інтернету до
контролю або розповсюдження контенту (Over-The-Top
Content)

PECI

Проекти інтересу Енергетичного Співтовариства
(Projects of Energy Community Interest)

PESCO

Постійне структуроване співробітництво ЄС (Permanent
Structured Cooperation)

PMI

Проекти взаємного інтересу ЄС (Projects of Mutual
Interest)

PSC

Трійка Політико-безпекового комітету ЄС (Political and
Security Committee)

RAPEX

Швидка система попередження у ЄС для захисту прав
споживачів (Rapid Exchange of Information System)

RASFF

Система швидкого повідомлення про загрози, пов’язані
з харчовими продуктами та кормами (Rapid Alert System
for Food and Feed)

REFIT

Програма з регуляторної відповідності та ефективності
Європейської Комісії (European Commission's regulatory
fitness and performance programme)

REMIT

Регламент ЄС 1227/2011 від 25 жовтня 2011 р. щодо
цілісності та прозорості оптового ринку енергетики
(Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and
Transparency)

SELEC

Southeast European Law Enforcement Center

SIGMA

Програма підтримки вдосконалення врядування
та менеджменту ОЕСР (Support for Improvement in
Governance and Management)

SOCTA

Методологія оцінки загроз транснаціональної
організованої злочинності (Serious and Organised Crime
Threat Assessment)

SOLAS

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на
морі (International Convention for the Safety of Life at Sea)

TED

Інформаційна система державних закупівель ЄС
(Tenders Electronic Daily)

TEN-E

Керівні принципи транс’європейської енергетичної
інфраструктури (Trans-European Networks for Energy)

TRACECA

Транспортний коридор «Азія-Кавказ-Європа» (Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia)
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TRIPS

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights)

TSI

Технічні специфікації інтероперабельності (Technical
specifications for Іnteroperability)

VSP

Платформи доступу до відео (Video-Sharing Platforms)

WMDA

Всесвітня асоціація донорів кісткового мозку (World
Marrow Donor Association)

АЕО

Авторизовані економічні оператори

АЕС

Атомна електростанція

АЗС

Автозаправна станція

АМКУ

Антимонопольний комітет України

АМПУ

Адміністрація морських портів України

АРМА

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів

АТ

Акціонерне товариство

АТО/ООС

Антитерористична операція / Операція Об’єднаних Сил

БТГ

Бойова тактична група

ВВП

Валовий внутрішній продукт

ВДЕ

Відновлювані джерела енергії

ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів

ВМО

Всесвітня митна організація (World Customs
Organization, WCO)

ВМСУ

Військово-Морські сили Збройних сил України

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health
Organization, WHO)

ВПО

Внутрішньо переміщені особи

ВР / ВРУ

Верховна Рада України

ВРП

Вища рада правосуддя

ВТС

Військово-технічне співробітництво

ВЯП

Відпрацьоване ядерне паливо

ГМ / ГМО

Генетично модифіковані / Генетично модифіковані
організми

ГО

Громадська організація

ГОСТ

Державний стандарт (ГОСТ) бувшого СРСР /
міждержавний стандарт в СНД
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ГРМ

Газорозподільні мережі

Група ПОМП

Група зі співробітництва в боротьбі проти зловживання
наркотиками та їх незаконним обігом

ГТС

Газотранспортна система

ГЮУ

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради
України

ДАЗВ

Державна адміністрація з управління зоною відчуження

ДБР

Державне бюро розслідувань

ДК

Державна компанія

ДКА

Державне космічне агентство України

ДМС

Державна міграційна служба України

ДОПНВ

Європейська Угода про міжнародне дорожнє
перевезення небезпечних вантажів

ДП

Державне підприємство

ДПСУ

Державна прикордонна служба України

ДРС

Державна регуляторна служба

ДСН

Державна санітарна норма

ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДСТУ

Державний стандарт України (ДСТУ)

ДТП

Дорожньо-транспортна пригода

ДУ

Державна установа

ДФСУ

Державна фіскальна служба України

ДЦКЗ

Державний центр кіберзахисту та протидії
кіберзагрозам

ЕN

European Standards (European Norms)

ЕА

Європейська кооперація з акредитації (European cooperation for Accreditation)

ЕСКО

Енергосервісна компанія (Energy Service Company)

ЄІАС УМП

Єдина інформаційно-аналітична система управління
міграційними процесами

ЄІБД

Єдина інформаційна база даних

ЄОА

Європейське оборонне агентство

ЄС

Європейський Союз

ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗОЗ

Заклади охорони здоров’я
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ЗС / ЗСУ

Збройні сили / Збройні сили України

КК

Кримінальний кодекс України

КМУ

Кабінет Міністрів України

КНДР

Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна
Корея)

КСУ

Конституційний Суд України

КТЗ

Колісний транспортний засіб

ЛЕП

Лінія електропередачі

ЛОС

Летючі органічні сполуки

МВС

Міністерство внутрішніх справ України

МВФ

Міжнародний валютний фонд (International Monetary
Fund, IMF)

МЕРТ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МЗС

Міністерство закордонних справ України

МО

Міністерство оборони України

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України

МОН

Міністерство освіти і науки України

МОП

Міжнародна організація праці (International Labour
Organization, ILO)

МСП

Малі та середні підприємства

МТД

Міжнародна технічна допомога

МФУ

Міністерство фінансів України

НААУ

Національне агентство з акредитації України

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України

НАЕК

Національна атомна енергогенеруюча компанія

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції

НАК

Національна акціонерна компанія

НАПН

Національна академія педагогічних наук України

НАССР

Аналіз ризиків і критичні точки контролю (Hazard Analysis
and Critical Control Point)

НАТО

Організація Північноатлантичного договору

НБУ

Національний банк України

НЕК

Національна енергетична компанія

НКП

Національний координаційний пункт / Національний
контактний пункт
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НКРЕП

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

НКРЗІ

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

ННЦ

Навчально-науковий центр

НПА

Нормативно-правовий акт

НПСВ

Національний план скорочення викидів від великих
спалювальних установок

НРК

Національна рамка кваліфікацій

НРО

Національні регуляторні органи

НСЗУ

Національна служба здоров’я України

НТДМ

Найкращі доступні технології та методи управління (Best
available techniques)

НУО

Неурядова організація

НУОУ

Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського

ОВД

Оцінка впливу на довкілля

ОГТСУ

Оператор газотранспортної системи України (ТОВ
«Оператор ГТС України»)

ОЕС

Об'єднана енергетична система

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку

ООН

Організація Об'єднаних Націй

ОРДЛО

Окремі райони Донецької та Луганської областей

ОС

Освітня спеціальність

ОСББ

Об’єднання власників багатоквартирних будинків

ОСЗ

Організація співробітництва залізниць

ОТГ

Об’єднана територіальна громада

ПАТ

Публічне акціонерне товариство

ПД

Поштова Директива ЄС

ПДВ

Податок на додану вартість

ПДВЛ

План дій з візової лібералізації

ПДНВ

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування
моряків

ПЕК

Паливно-енергетичний комплекс

ПКМУ

Постанова Кабінету Міністрів України
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ПКУ

Податковий кодекс України

ПП

Пропускний пункт (на кордоні)

ПСГ

Підземні сховища газу

ПТРБ

Пункти тимчасового розміщення біженців

ПХБ

Поліхлоровані біфеніли

РАВ

Радіоактивні відходи (РАВ)

РНБО

Рада національної безпеки і оборони України

РФ

Російська Федерація

РХБЯ

Радіологічна, хімічна, біологічна та ядерна безпека

САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

СБУ

Служба Безпеки України

СЕА

Система електронного адміністрування

СЕО

Стратегічна екологічна оцінка

СЗБП

Сфера зовнішньої та безпекової політики

СМКОР

Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків

СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні

СОТ

Світова організація торгівлі (World Trade Organization,
WTO)

СПБО

Спільна політика безпеки та оборони Євросоюзу

СПО

Спільний представницький орган

СПТ

Спеціальні природоохоронні території

СФЗ

Санітарні та фітосанітарні заходи

СхП

Східне Партнерство

ТБТ

Технічні бар’єри у торгівлі

ТЕС

Теплова електростанція

ТЕЦ

Теплоелектроцентраль

ТЗ

Транспортні засоби

ТКЕ

Теплокомуненерго (теплопостачальні компанії)

ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю

ТОТ

Тимчасово окупована територія України
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УА

Угода про асоціацію (коротка назва)
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони (повна назва)

УГСПЛ

Українська Гельсінська спілка з прав людини

УДППЗ

Українське державне підприємство поштового зв'язку

УКТ ЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної
діяльності

Урядовий План
заходів або План
заходів з виконання
УА

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня
2017 р. № 1106 (зі змінами і доповненнями)

УС ПГС

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС

ФРН

Федеративна Республіка Німеччина

ЦЗО

Централізована закупівельна організація

ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг

ЦОВВ

Центральні органи виконавчої влади

ЮК

Юридична компанія

ЮСБ

Юстиція, свобода, безпека, права людини
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