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ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
НАДБАВОК НА ОКРЕМІ ГРУПИ ТОВАРІВ 

 

13.03.2015  

ВРУ 
 

Номер, дата реєстрації: 2368 від 13.03.2015 

Сесія реєстрації: 2 сесія VIII скликання 

Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України 

Ініціатор(и) законопроекту: Королевська Н.Ю. VIII скликання   

Долженков О.В. VIII скликання   

Солод Ю.В. VIII скликання   

Дунаєв С.В. VIII скликання   

Головний комітет: Комітет з питань податкової та митної політики 

Інші комітети: Комітет з питань економічної політики 

Комітет з питань бюджету 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції 

Комітет з питань європейської інтеграції 

 

Останній етап проходження: Надано для ознайомлення (17.03.2015) 

 

 

УКРАИНЦАМ ОБЕЩАЮТ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 
ЕВРОСТАНДАРТАМ 

 

17.03.2015  

УНИАН 
 

4 марта правительство одобрило планы имплементации 35 актов законодательства ЕС. 

Кабинет министров Украины планирует к 2017 году привести защиту прав потребителей к нормам 

Европейского Союза, включая борьбу с дискриминационной ценовой политикой, обеспечение 

доступа к полной информации о товаре, а также недопущение несправедливых практик бизнеса по 

отношению к потребителям. Соответствующее положение закреплено в плане имплементации… 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54387
http://economics.unian.net/soc/1056536-ukraintsam-obeschayut-zaschitu-prav-potrebiteley-po-evrostandartam.html
http://economics.unian.net/soc/1056536-ukraintsam-obeschayut-zaschitu-prav-potrebiteley-po-evrostandartam.html
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УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ ДО ЄС ОБВАЛИВСЯ НА 31% 

 

18.03.2015 

Європейська правда  
 

За підсумками січня Держстат фіксує падіння українського експорту до ЄС на 31% 

порівняно з січнем минулого року. Про це йдеться в статті "Європейської правди" "Крах 

зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося". Таким чином нинішні обсяги українського 

експорту до ЄС – близько $1 млрд, досягнуті в умовах дії автономних преференцій Євросоюзу, 

складають біля двох третин від обсягу поставок за період, коли політичні відносини України з… 

 

 

РФ С 18 МАРТА ЗАПРЕЩАЕТ ПОСТАВКИ СВИНИНЫ УКРАИНСКОЙ 
КОМПАНИИ "ВМП" 

 

18.03.2015 

АгроНьюс 
 

Россия с 18 марта вводит запрет на поставки свинины с украинского предприятия "ВМП" 

(Волынская область.). Согласно письму Россельхознадзора, разосланному в теруправления 

ведомства и ФТС, ограничение вводится в связи с обнаружением в продукции этого предприятия 

антибиотиков тетрациклиновой группы, пишет Интерфакс-Украина. В случае поступления в РФ… 

 

 

В ЕВРОПЕ ПАДАЕТ СПРОС НА УКРАИНСКУЮ АГРОПРОДУКЦИЮ, - 
ЭКСПЕРТЫ 

 

19.03.2015 

АгроНьюс 
 

В Европе падает спрос на украинскую агропродукцию. Об этом идет речь в материале 

РБК-Украина "Ценовое пике: девальвация гривны покрывает лишь треть падения мировых цен на 

агропродукцию". "ЕС, пользуясь девальвацией своей валюты по отношению к доллару, 

наращивает свой экспорт и благодаря благоприятным погодным условиям увеличивает… 

 

 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/03/18/7031952/
http://agronews.ua/node/51528
http://agronews.ua/node/51528
http://agronews.ua/node/51588
http://agronews.ua/node/51588

