
ДОРОЖНЯ КАРТА
імплементації правових актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію

зі строком виконання станом на 1-ше листопада 2016 року



Цей звіт був підготовлений за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні в рамках проекту «Розбудова співпраці з 
громадянським суспільством у країнах Східного Партнерства і Росії» коштом Міністерства закордонних справ Німеччини.
Зміст даної публікації є виключною відповідальністю ГО «УЦЄП» і не обов’язково відображає погляди Фонду Конрада Аденауера та Міністерства 
закордонних справ Німеччини.

В Дорожній карті зазначені виключно ті правові акти 
ЄС, термін виконання яких припадає на 1-ше листопада 
2016 р. До цього переліку не включені правові акти ЄС, 
термін виконання яких був зазначений в 2014 – 2015 
рр. або із терміном виконання, починаючи з 1 січня 
2017 року. В документі зазначені скорочені (неофіційні) 
назви актів ЄС. Примітка «частково» біля назви акту ЄС 
означає, що станом на 1-ше листопада 2016 року повинні 
бути імплементовані його окремі статті. Всім головним 
виконавцям відповідних зобов’язань представники ГО 
«Український Центр Європейської політики» надіслали 
запити на отримання публічної інформації (29 вересня 2016 
року). Станом на 25 жовтня 2016 року відповіді отримані 
від Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), 
Міністерства фінансів (Мінфін), Міністерства інфраструктури, 
Національної комісії з питань цінних паперів та фондового 
ринку України (НКЦПФР), Державної служби праці 
(Держпраці), Державного агентства з енергоефективності 
та енергозбереження, Державної служби надзвичайних 
ситуацій, Міністерства екології та природних ресурсів 
України (Мінприроди). Інформація, отримана від вказаних 
органів, відображена в колонці «Форма імплементації». 
Інформація про форму імплементації актів ЄС, головні 
виконавці яких не надали відповіді на запити про публічну 
інформацію, або чітко не зазначили, на виконання якого 
акту ЄС вони розробляють нормативно-правові акти, 
ґрунтується на відкритих публічних джерелах та інформації 
експертів. У розділах «Санітарні та фітосанітарні заходи» та 
«Державні закупівлі» вказані правові акти ЄС, які підлягають 
імплементації до 31 грудня 2016 року відповідно до 
затверджених Урядом України Дорожніх карт.

Примітка
Рецензія

Автори документу

Експерти,
які були залучені до роботи над документом

Любов Акуленко,
Виконавчий директор ГО «Український центр європейської 
політики»

Олена Степаненко,
експерт з права ЄС ГО «Український центр європейської політики»

Ганна Добринська,
експерт з права ЄС ГО «Український центр європейської політики»

Дмитро Науменко, старший аналітик ГО «Український центр європейської політики»
Наталя Андрусевич, голова правління Ресурсно-аналітичного  центру «Суспільство
і довкілля»
Андрій Андрусевич, старший аналітик Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство
і довкілля»
Марта Руда, експерт з питань довкілля, ГО «Інститут дослідження адаптації 
законодавства»
Яна Добідовська, заступник керівника проекту ЄС «Вдосконалення системи 
контролю безпечності харчових продуктів в Україні»
Олександр Шатковський, старший експерт з питань державних публічних 
закупівель проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель України зі 
стандартами ЄС»
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Природне середовище

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Директива №2007/60/ЄС про оцінку 
та управління ризиками затоплення 
(частково)

Прийняте Розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ) 
від 25.03.2015 №419-р «Про затвердження Плану заходів 
щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2015-2020 роки».

Наказ ДСНС від 05.07.2016 №317 «Про створення 
міжвідомчої комісії та затвердження плану виконання заходів 
щодо реалізації Плану імплементації Директиви №2007/60/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 
р. про оцінку та управління ризиками затоплення на 2016 - 
2017 роки».

Виконано.

Директива №2011/92/ЄС про оцінку 
впливу на довкілля (частково)

Розроблено проект Закону про оцінку впливу на довкілля. В процесі виконання.

Потребує прийняття низки 
підзаконних актів для виконання на 
практиці.

Директива №2003/4/ЄС про доступ 
громадськості до екологічної 
інформації

Розробляється проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України в частині доступу до екологічної 
інформації.

В процесі виконання.
Відбувається розробка нормативно-
правового акту, але його проект 
наразі не оприлюднений

1 8 6

Виконано В процесі виконання Адаптація не відбувається

15 — загальна кількість актів ЄС

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248135163
http://document.ua/pro-stvorennja-mizhvidomchoyi-komisiyi-ta-zatverdzhennja-pla-doc276865.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257
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(в Мінприроди працює робоча група з 
цього питання).
Разом з тим, необхідно чітко 
визначити терміни «екологічна 
інформація», «інформація про стан 
довкілля».

Директива №2003/35/ЄC про участь  
громадськості в розробці планів і 
програм, що стосуються довкілля

Розроблено проект Закону про стратегічну екологічну оцінку.

Прийнято Закон України «Про ратифікацію Протоколу про 
стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

В процесі виконання.

В той же час КМУ має прийняти 
порядок проведення громадських 
слухань проектів містобудівної 
документації (наприклад, 
генеральних планів міст).

Директива №99/32/ЄС про сірку в 
паливі (частково)

(Змінена Директивою №2005/33/ЄС)

Розроблений проект постанови КМУ «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. 
№573 і від 1 серпня 2013 р. №927».

В процесі виконання.

Регламент (ЄС) №2037/2000 про 
субстанції, що руйнують озоновий 
шар

Розроблено проект Закону України «Про охорону озонового 
шару».

В процесі виконання.

Директива №2001/18/ЄС про 
вивільнення ГМО

На міжвідомчому погодженні знаходиться нова редакція 
Закону України «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів».

В процесі виконання.

Регламент (ЄС) №1946/2003 про 
транскордонні перевезення ГМО

На міжвідомчому погодженні знаходиться нова редакція 
Закону України «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів».

В процесі виконання.

Директива №92/43/ЄЕС про дику 
флору і фауну (частково)

Мінприроди розробляє проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про Червону книгу України», «Про природно-
заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України».

В процесі виконання.

Директива №94/63/ЄС про контроль План імплементації передбачає розробку нормативно- Адаптація не відбувається.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/562-19
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/179-archive/1134-proekt-zakonu-ukrainy-pro-okhoronu-ozonovoho-sharu


викидів летючих органічних сполук 
(ЛОС) зі сховищ нафти та при 
транспортуванні (частково)

правових актів. В публічному доступі проекти таких актів не 
виявлені.

Директива №2008/56/ЄС про 
екологічну політику щодо морського 
середовища (частково)

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.

Директива №2009/147/ЄС про 
захист диких птахів (частково) 

До Закону України «Про тваринний світ» були внесені 
зміни у 2014-2015 рр., проте посилання на Директиву 
у супровідних документах відсутні. Є два зареєстровані 
законопроекти про зміну цього Закону: №3683(розроблений 
КМУ, відкликаний); №4492 (поданий народними депутатами 
України, доопрацьовується). В пояснювальних записках до 
них Директива не вказана.
Аналогічна ситуація із Законом України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження»: зміни, внесені Законом від 
09.04.2015 №323-VІІІ, стосуються приведення у відповідність 
законодавства до міжнародних договорів (Боннська 
конвенція), але відсутня інформація про Директиву.
Мінприроди розробляє проект Закону про внесення змін 
до Закону України «Про тваринний світ», «Про жорстоке 
поводження з тваринами».

Адаптація відбувається складно.

Попередня оцінка: заходи 
(законопроекти) не забезпечують 
імплементацію Директиви, можуть 
мати лише опосередкований 
позитивний вплив.

Директива №2010/75/ЄС про 
промислові викиди (частково)

Розроблений Національний план скорочення викидів 
від великих спалювальних установок був обговорений з 
громадськістю, але вже майже рік очікує на прийняття. Зараз 
відбувається процес розробки плану скорочення викидів у 
гірничо-металургійному комплексі.

Адаптація відбувається складно.

Директива №2003/87/ЄС про схеми 
торгівлі викидами парникових газів

План імплементації передбачає розробку проекту 
відповідного Закону. В публічному доступі проект такого 
Закону не виявлений.

Адаптація не відбувається.

Регламент (ЄС) №842/2006 про 
певні фторовані парникові гази

План імплементації передбачає розробку проекту 
відповідного Закону. В публічному доступі проект такого 
Закону не виявлений.

Адаптація не відбувається.
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Соціальна політика

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Директива №92/91/ЄЕС про безпеку 
працівників у видобувних галузях 
(буріння) (частково)

Розроблений проект наказу Міністерства соціальної політики 
(Мінсоцполітики) «Про затвердження мінімальних вимог 
для поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників у 
видобувних галузях, що використовують буріння».

В процесі виконання.

Директива №92/104/ЄЕС про 
безпеку працівників у видобувних 
галузях (видобування підземним та 
відкритим способом) (частково)

Розроблений Держпраці проект акту КМУ був направлений на 
погодження до Мінсоцполітики.

В процесі виконання.

2

В процесі виконання

2 — загальна кількість актів ЄС



8

Енергетика

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Директива №92/75/ЄЕС 
про маркування побутових 
електроприладів щодо споживання 
електроенергії
(замінена Директивою№2010/30/ЄС).
Імплементується разом з 
«дочірніми» директивами про 
маркування:

Постановою КМУ від 07.08.2013 №702 затверджений
Технічний регламент енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів.

Виконано.

— побутових електричних 
холодильників, морозильних камер 
та їх комбінацій
(Директива Комісії №2003/66/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) №1060/2010);

Прийнята постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 – 
затверджений Технічний регламент енергетичного 
маркування побутових електричних холодильників.

Виконано.

— побутових ламп
(Директива Комісії №98/11/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) №847/2012);

Прийнята постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 – 
затверджений Технічний регламент енергетичного 
маркування електричних ламп та світильників.

Виконано.

5 4 3

Виконано В процесі виконання Адаптація не відбувається

12 — загальна кількість актів ЄС

— посудомийних машин
(Директива Комісії №97/17/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом

Прийнята постанова КМУ від 17.07.2015 № 514 – 
затверджений Технічний регламент енергетичного 
маркування побутових посудомийних машин.

Виконано.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-<043F>
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-�
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/340-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-2015-%D0%BF


Комісії (ЄС) №1059/2010)

— побутових пральних машин
(Директива Комісії №95/12/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) №1061/2010)

Прийнята постанова КМУ від 07.08.2013 №702 –
затверджений Технічний регламент енергетичного 
маркування побутових пральних машин.

Виконано.

— електроплит;
(Директива Комісії № 2002/40/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) № 65/2014)

Розроблений проект постанови КМУ «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування побутових 
духових шаф та кухонних витяжок». Проект був поданий 
в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства (Мінрегіонбуд) для 
внесення на розгляд КМУ.

В процесі виконання.

— побутових кондиціонерів
(Директива Комісії №2002/31/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) №626/2011);

Розроблений проект постанови КМУ «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування 
кондиціонерів повітря».

В процесі виконання.

— побутових електричних 
барабанних сушильних машин
(Директива Комісії №95/13/ЄС, 
замінена Делегованим регламентом 
Комісії (ЄС) №392/2012);

Розроблений проект постанови КМУ «Про затвердження 
Технічного регламенту енергетичного маркування побутових 
барабанних сушильних машин». Проект переданий в 
Мінрегіонбуд на затвердження.

В процесі виконання.

— побутових пральних машин, 
комбінованими із сушарками 
(Директива Комісії №96/60/ЄС).

Директива наразі переглядається Європейською Комісією – 
в Україні нормативно-правовий акт буде розроблений після 
прийняття переглянутого регламенту Європейською Комісією.

Адаптація не відбувається.

Директива №2006/117/Євратом 
про контроль перевезення ядерних 
відходів і відпрацювання ядерного 
палива

Планом імплементації передбачене внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів, затвердженого Постановою КМУ 
від 03.10.2007 №1196. Наразі Постанова діє в редакції 2013 
року, нові зміни не внесені.

Разом з тим, Державна інспекція ядерного регулювання 
України оприлюднила проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу 

В процесі виконання.
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на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних 
матеріалів».

Директива №96/29/Євратом захист 
від іонізуючої радіації
(замінена Директивою №2013/59/
Євратом)

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.

Директива №2003/122/Євратом 
про контроль за високоактивними 
законсервованими та покинутими 
радіоактивними джерелами
(замінена Директивою Ради 
2013/59/Євратом)

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.
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В процесі виконання Адаптація не відбувається

5 — загальна кількість актів ЄС

Громадське здоров’я

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Директива №2001/37/ЄС щодо 
виробництва, презентації, реалізації 
тютюнових виробів

Для виконання зобов’язань, що випливають з цієї Директиви, 
були розроблені 2 законопроекти:

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами (стосовно виробництва, презентації 
та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і спонсорства) 
(реєстраційний №2430-1);

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 
тютюну(реєстраційний №2820).

В процесі виконання.
Відповідно до висновку Комітету з 
питань Регламенту та організації 
роботи Верховної Ради України, 
«законопроект №2430-1 та 
законопроект №2820 є по суті 
альтернативними».
Законопроект №2430-1 базується 
на Директиві №2001/37/ЄС та 
передбачає лише мінімальні зміни, 
які регулюють норми нікотину 
та смоли у сигаретах, а також 
запроваджує визначення тютюну 
для перорального застосування. 
Водночас законопроект №2820 
базується на новій Директиві 
№2014/40/ЄС та є значно ширшим та 
ефективнішим, оскільки імплементує 
нову прогресивну Директиву ЄС.

Директива №2003/33/ЄС про 
спонсорство та рекламу тютюнових 
виробів

Розроблений проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо охорони здоров’я населення від 
шкідливого впливу тютюну (реєстраційний №2820).

В процесі виконання.
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Директива №2004/23/ЄС про 
людські тканини і клітини

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.

Директива Комісії №2006/17/ЄС 
про технічні вимоги до донорства, 
тестування людських тканин і клітин

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.

Директива Комісії №2006/86/ЄС про 
відстеження серйозних негативних 
реакцій (людські тканини і клітини)

План імплементації передбачає внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів. В публічному доступі проекти 
таких актів не виявлені.

Адаптація не відбувається.
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В процесі виконання Адаптація не відбувається

4 — загальна кількість актів ЄС

Діяльність компаній

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Перша Директива №68/151/ЄЕС
(скасована Директивою №2009/101/
ЄС)

Відповідно до плану імплементації, чинний Закон України від 
15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» в цілому відповідає 
Першій Директиві, але для її повної адаптації необхідно 
внести додаткові зміни у цей Закон.

Також виконання Першої Директиви (згідно з планом 
імплементації) стосується Закон України від 15.04.2014 
№1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в 
частині регулювання питання щодо безплатного доступу до 
відомостей Єдиного держаного реєстру, а також переліку 
відомостей для видачі документів дозвільного характеру та 
ліцензій та укладення цивільно-правових договорів.

В процесі виконання.
В період з 2014 по 2016 рр. в Закон 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» були внесені численні 
зміни. Разом з тим, необхідний 
додатковий аналіз, чи вказані зміни 
були спрямовані на імплементацію 
Першої Директиви. Також необхідний 
додатковий аналіз Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття 
бізнесу».

Друга Директива №77/91/ЄЕС
(скасована Директивою №2012/30/
ЄС)

НКЦПФР доопрацьовує проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з метою імплементації 
законодавства Європейського Союзу в сфері корпоративного 
управління.

Прийняте Рішення НКЦПФР від 01.09.2015 №1348 «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів».

В процесі виконання.
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Регламент (ЄС) №1606/2002 
про міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку

Відповідно до плану імплементації Директиви №2013/34/ЄС 
(яка посилається, але не скасовує і не змінює цей Регламент), 
розробленого Мінфіном, цей Регламент імплементований у 
статті 12-1 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Окремий план імплементації цього Регламенту відсутній.

В процесі виконання.

Необхідний додатковий аналіз 
відповідності Регламенту статті 12-1 
вказаного Закону.

Одинадцята Директива №89/666/
ЄЕС (Доповнює Першу Директиву, 
частково скасована Директивою 
№2013/34/ЄС)

План імплементації відсутній. Адаптація не відбувається.
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2

В процесі виконання

2 — загальна кількість актів ЄС

Оподаткування

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Директива №2008/118/ЄС стосовно 
акцизного збору (частково, 
передбачається адаптація ст. 1 
щодо визначення акцизного збору)

Розроблений проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення 
справляння акцизного податку при роздрібній торгівлі 
нафтопродуктами (реєстраційний №2388а).

В процесі виконання.

Директива Ради №2011/64/ЄС про 
ставки акцизного збору на тютюнові 
вироби (частково)

Прийнятий Закон України від 20.11.2012 №5503 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
перегляду ставок деяких податків».

Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано кілька 
законопроектів, що стосуються зміни акцизного податку на 
тютюнові вироби:

Проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо оподаткування тютюнових виробів) 
(реєстраційний №4619);

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо перегляду ставок оподаткування тютюнових 
виробів (реєстраційний №4619-1);

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (реєстраційний №5132)

В процесі виконання.

Вказаний Закон відповідає 
лише одній з вимог Директиви і, 
відповідно, вимагає додаткового 
аналізу.

Пояснювальні документи до 
перелічених законопроектів не 
зазначають, на імплементацію 
яких конкретно актів ЄС вони 
були розроблені, відповідно, теж 
вимагають додаткового аналізу.

15

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56082
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5503-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59010
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59078
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60035


Санітарні та фітосанітарні заходи

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Регламент (ЄС) №178/2002 про 
безпечність харчових продуктів

Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та 
фітосанітарні заходи) Розділу IV.

Прийнятий Закон України від 22.07.2014 №1602-VIІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів».

Виконано.
Закон закріплює основні принципи 
безпеки харчових продуктів, 
можливість відстежувати їх 
рух. Також містить визначення, 
що розуміється під поняттям 
«безпечність харчових продуктів», та 
як вона регулюється.

Регламент (ЄС) №852/2004 щодо 
гігієни харчових продуктів

Прийнятий Закон України від 22.07.2014 №1602-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів».

Виконано.
Закон зобов’язує всіх операторів 
ринку, за винятком первинного 
виробництва (ферма, сад), 
застосовувати норми НАССР (система 
самоконтролю).
Також Закон встановлює вимоги 
гігієни для операторів ринку.

Зауваження до Закону.
Необхідно врегулювати питання 
подвірного забою худоби, якщо забій 
здійснюється з метою подальшого 
продажу на ринку.

2 1

Виконано В процесі виконання

3 — загальна кількість актів ЄС
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У розділі з міжнародної торгівлі 
відсутнє розподілення харчових 
продуктів на види (тваринного 
походження/ не тваринного 
походження).

Регламент (ЄС) №854/2004 про 
контроль продуктів тваринного 
походження

Прийнятий в 1-му читанні проект Закону про державний 
контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності 
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів 
і кормів, здоров’я та благополуччя тварин. Законопроект 
закладає в Україні принципи контролю, що є еквівалентними/
визнаними в ЄС.

В процесі виконання.
Проект Закону передбачає оцінку 
ризику продуктів тваринного 
походження, механізм виявлення 
таких ризиків, управління ними, 
оцінку потенційних ризиків. 
Вже більше року перебуває на 
доопрацюванні після 1-го читання.
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Державні закупівлі

НАЗВА АКТУ ЄС
(скорочена назва)

ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
(якщо є)

ПОПЕРЕДНЯ
ОЦІНКА

Ст. 152 Угоди про асоціацію 
передбачає розробку Комплексної 
дорожньої карти з питань 
державних закупівель.

Стратегія реформування системи публічних закупівель
(«Дорожня карта») була затверджена Розпорядженням КМУ 
від 24.02.2016 №175-р.

Виконано.

Директива №2014/24/ЄС про 
державні закупівлі (частково, статті 
35, 37-38)

Прийнятий Закон України від 25.12.2015 №922-VIII «Про 
публічні закупівлі», що закріплює базові елементи Директиви 
(стаття 35 Директиви).

Підзаконні нормативно-правові акти щодо пілотного проекту 
про визначення механізму централізованих закупівель 
знаходяться в розробці МЕРТ (статті 37-38 Директиви).

В процесі виконання.

1 1

Виконано В процесі виконання

2 — загальна кількість актів ЄС
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