
 

ПРОТОКОЛ 

засідання Ради з питань 

зовнішньоекономічної діяльності                                                      

при Торгово-промисловій палаті України 
 

 (22 січня 2019 р., м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, ТПП України, Chamber Media, 

15:00) 

 
 

Питання № 1 

Звернення до Верховної Ради України щодо необхідності реалізації 

Україною в повному обсязі положень Конвенції ООН від 1980 року про договори 

міжнародної купівлі-продажу в частині визнання усних договорів. 

Доповідачі: Віце-президент ТПП України, Голова Ради С. О. Свистіль, члени 

Ради, Народний депутат України В. Н. Кривенко. 

Вирішили: погодити направлення звернення до Верховної Ради України 

щодо необхідності реалізації Україною в повному обсязі положень Конвенції 

ООН від 1980 року про договори міжнародної купівлі-продажу в частині 

визнання усних договорів. 

 

Питання № 2 

Можливості сприяння Верховної Ради України щодо реалізації Україною              

в повному обсязі положень Конвенції ООН від 1980 року про договори 

міжнародної купівлі-продажу в частині визнання усних договорів. 

Доповідачі: Народний депутат України В. Н. Кривенко. 

Вирішили: підтримати пропозицію доповідача щодо започаткування 

спільної роботи з питань внесення змін до норм діючого законодавства України 

з метою визнання усної форми зовнішньоекономічних договорів. 

 

Питання № 3 

Питання актуалізації та внесення змін до постанови Кабінету             

Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 "Про вдосконалення виставково-

ярмаркової діяльності в Україні". 

Доповідачі: Віце-президент ТПП України, Голова Ради С. О. Свистіль, 

представники Мінагрополітики, члени Ради. 

Вирішили: підтримати винесення питання актуалізації та внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.                            

№ 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні"                

та можливостей поглиблення співпраці в сфері виставково-ярмаркової 

діяльності на розгляд спільної робочої групи ТПП України та 

Мінекономрозвитку.  

 

Питання № 4 

Питання про доцільність скасування наказу Міністерства економіки              

та з питань європейської інтеграції України  від 06 вересня 2001 р. № 201 "Про 

затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)". 

Доповідачі: Віце-президент ТПП України, Голова Ради С. О. Свистіль, 

Президент Чернігівської регіональної ТПП К. В. Іванов, представник Асоціації 

"ЗЕД", компанії "Сяйво", ГС "АРЛКУ". 
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Вирішили: погодитись з доцільністю скасування наказу Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 06 вересня 2001 р.            

№ 201 "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів)" та винести вказане питання на розгляд спільної 

робочої групи ТПП України та Мінекономрозвитку.  

 

Питання № 5 

Питання про організацію обміну інформацією між ТПП України                    

та державними установами з питань здійснення українськими компаніями 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Доповідачі: Віце-президент ТПП України, Голова Ради С. О. Свистіль,  

члени Ради. 

Вирішили: погодитись з пропозицією стосовно звернення до 

Мінекономрозвитку щодо включення Президента ТПП України                            

Г. Д. Чижикова до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. 

 

Питання № 6 

Питання підготовки пропозицій до уповноважених органів державної влади 

щодо деталізації товарної позиції на коди УКТ ЗЕД , що передбачають "насіння 

льону для вироблення харчових продуктів" та "насіння льону для вироблення 

технічних продуктів". 

Доповідачі: Президент Чернігівської регіональної ТПП К. В. Іванов, Голова 

асоціації «Укроліяпром» С. П. Капшук, представник Мінагрополітики М. Тарасова, 

помічник Народного депутата України М. В. Різак, представники компаній 

"Грейнфілд", "Сяйво", "СІДКО Україна", "Нібулон" та ГС "АРЛКУ". 

Вирішили: підготувати узгоджену позицію для направлення                       

до уповноважених органів державної влади щодо деталізації товарної позиції 

на коди УКТ ЗЕД, що передбачають "насіння льону для вироблених харчових 

продуктів" та "насіння льону для вироблення технічних продуктів". 

 

Питання № 7 

Проблематика накладання мита на ядро соняшника при експорті вказаного 

товару. 

Доповідачі: Голова асоціації «Укроліяпром» С. П. Капшук, представник 

Мінагрополітики М. Тарасова, помічник Народного депутата України М. В. Різак, 

представники компаній "Грейнфілд", "Сяйво", "СІДКО Україна", "Нібулон" та ГС 

"АРЛКУ". 

Вирішили: Підготувати спільні проекти змін до норм діючого 

законодавства щодо накладання мита на ядро соняшника при експорті 

вказаного товару; розглянути перспективи розвитку галузі на 2026 рік; спільно 

звернутися до Мінекономрозвитку та Мінагрополітики з обґрунтуванням 

щодо вирішення проблематики накладання мита на ядро соняшника при 

експорті вказаного товару. 

 

________________________ 

 

 


