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Угода про асоціацію (УА)

Підписана 27 червня 2015 р. у Брюсселі;

Ратифікована 16 вересня Верховною Радою  

України (Закон України №1678-VII);
На сьогодні УА ратифіковано 14 державами-
членами ЄС;

З 1 листопада 2014 р. здійснювалося  

тимчасове застосування УА до набрання  

чинності.



Структура УА

 906 стор., 486 статей, 46 додатків, 3 протоколи.

 Розділ 1. Загальні принципи.

 Розділ 2. Політичний діалог та реформи, політична  асоціація, 

співробітництво та конвергенція з ЗБП.

 Розділ 3. Юстиція, свобода та безпека.

 РОЗДІЛ 4. ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З

 ТОРГІВЛЕЮ.

 Розділ 5. Економічне та галузеве співробітництво.

 Розділ 6. Фінансове співробітництво та положення  щодо 

боротьби з шахрайством.

 Розділ 7. Інституційні, загальні та прикінцеві                                                                               

положення.



Загальні принципи УА

 Преамбула, ст. 2 УА – ключові елементи угоди  
(демократія, повага до прав людини і  
основоположних свобод, верховенство права,  
суверенітет, непорушність кордонів,  
нерозповсюдження зброї масового знищення).

 Ст. 3 УА – загальні принципи УА (вільна  
ринкова економіка, верховентво права, належне  
врядування, боротьба з корупцією та  
організованою злочинністю та ін.).



Цілі УА

 дотримання спільних цінностей;

 політичний діалог;

 зміцнення миру та стабільності в регіоні;

 створення глибокої та всеосяжної зони

 вільної торгівлі;

 секторальне співробітництво;

 співробітництво у сфері юстиції та  безпеки.



Що дає УА (реальність)

 Нові торгові можливості;

 Перехід та запровадження стандартів ЄС;

 Збільшення ВВП;

 Відкритий доступ до ринків ЄС;

 Зниження ввізного мита для українських 

товарів;

 Збільшення інвестицій в                   

економіку України;



Чого не дає УА (міфи)

 Членство в ЄС (ЄС тільки  визнає європейські 

прагнення України в  преамбулі УА);

 безвізовий режим між ЄС та Україною;

 Заборона  дискримінації українських 

працівників в  державах-членах ЄС;

 Повний доступу до внутрішнього ринку ЄС 

українських суб’єктів.



Джерела права ЄС та їх дія в 
правовій системі України

 Європейські спільні цінності (преамбула, 

ст. 1 УА) ;

 Міжнародні угоди (преамбула, ст. 2 УА);

 Принципи права ЄС;

 Вторинне право ЄС (регламенти,

 директиви, рішення) (додатки);

 Рішення судів ЄС.



Правила доступу продукції 

на ринок ЄС

На IM (Internal Market – Внутрішній ринок ЄС ) 

продукція може бути розміщена тільки якщо 

вона:

 безпечна; 

 якщо відповідає вимогам нормативно-правових 

документів ЄС щодо властивостей продукції;

 пройшла процедуру оцінки відповідності, 

зазначену в цих документах.



Вимоги законодавства ЄС 
встановлені:

 У нормативно-правових документах ЄС безпосередньої дії

(Постанова Європейського парламенту (ЄП) та Ради ЄС;
 Директиви ЄС – того часу;
 У актах із делегованими повноваженнями, які на підставі

відповідного доручення видає Європейська комісія й

інформує про них Європарламент і Раду ЄС;
 У інструкціях, які видає Європейська комісія (Guidelines);
 У правових нормах країн-членів ЄС, до яких внесені норми

ЄС.



Технічні вимоги до 

продукції

 Основна правова норма з вимогами до безпеки 

продукції, призначеної для споживачів, міститься в  

Директиві ЄС № 2001/95/EC «Про загальну безпеку 

продукції» 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2002:011:0004:0017:EN:PDF);

 Норми зі  специфічними вимогами до властивостей 

продукції та умов її розміщення на IM  - Директиви

«Нового підходу» (New Approach /New Legislative 
Framework). 

*Огляд директив (eng): http://www.newapproach.org/Directives

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:EN:PDF


Як знайти технічні вимоги для 

своєї продукції для експорту в ЄС



Як знайти технічні вимоги для 

своєї продукції для експорту в ЄС



Санітарні та фітосанітарні 

вимоги

 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 178/2002 від 

28 січня 2002 р., яким встановлюються загальні принципи і вимоги 

законодавства про харчові продукти, створення Європейського 

органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур 

у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів;

 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 852/2004 від 

29 квітня 2004 р. щодо гігієни харчових продуктів;

 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004 від 

29 квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні норми 

офіційного контролю продуктів тваринного походження, 

призначених для споживання людьми.

* ПКМУ від 24.02.2016 р. №228-Р



Тарифна квота: що це?

 Тарифна квота (ТК) передбачає встановлення 

нижчого ввізного мита на  імпорт певного товару 

в межах граничного обсягу («квоти») та вищого  

ввізного мита для імпорту понад граничний 

рівень;

 В рамках СОТ тарифні квоти використовуються 

для реалізації мінімальних  зобов’язань щодо 

доступу на ринок, передбачені в Угоді по 

сільському  господарству.



ТК у торгівлі між Україною 

та ЄС

ТК ЄС стосуються:

 Продуктів тваринного походження: м’яса (яловичини, 

свинини, баранини,  курятини), молока та молочних 

продуктів, яєць, меду тощо;

 Продуктів рослинного походження: зерна (пшениці, 

ячменю, вівса, кукурудзи),  грибів, часнику тощо;

 Готових харчових та інших продуктів: цукру та цукрових 

продуктів, виноградного  та яблучного соку, цукрової 

кукурудзи, оброблених томатів, етанолу, цигарок тощо.



Розміри тарифних квот



Експортери молока в ЄС

1. ТОВ «Люстдорф»

2. ТОВ «Молочний дім»

3. ПАТ «Житомирський маслозавод»

4. Філія ПАТ «Яготинський маслозавод», «Яготинське для дітей»

5. ПрАт «Лакталіс-Миколаїв»

6. ТОВ «Гадячсир»

7. Недригайлівський сирцех філії «Роменський молочний комбінат» 

ПП «Рось»

8. Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось»

9. ПАТ «Золотонівський маслоробний комбінат»

10. Філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей»



Підтвердження країни 

походження

 Сертифікат країни походження; 

 Сертифікат EUR.1;

*Наказ МФУ від 18.11.2014 р. № 1142;



Висновки і Рекомендації

 Угода про асоціацію створює нові можливості для 
розвитку експорту українських товарів;

 Мета виробника – постачання товару на IM з 
дотриманням усіх вимог відповідного законодавства 
ЄС;

 Використовувати гармонізовані європейські стандарти 
для розробки, виробництва і, нарешті, оцінки товару;

 Залучати юристів для проведення юридичного аудиту 
документів для експорту (на відповідність вимогам 
ЄС).
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Дякую за увагу!

Контактна інформація:
Тел: (044) 331-04-85; 
Факс: (044) 272-06-85  

м. Київ, вул. Артема, 10, оф.45. 
www.lawfirmsofiya.kiev.ua  

Контактна особа –
Дмитро Навроцький


