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Повідомлення про оприлюднення 

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 

перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED» 
 

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з 

перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED» (далі – проект наказу). 

Прийняття проекту наказу забезпечить реалізацію положень Регіональної 

конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, 

а також законів України від 14 січня 2020 року № 450-IX «Про ратифікацію 

Протоколу між Урядом України та Урядом Грузії про внесення змін до Угоди 

між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю                  

від 9 січня 1995 року» та від 11 липня 2019 року № 2753-VIII «Про ратифікацію 

Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Держави Ізраїль», якими передбачено видачу митницею сертифіката з 

перевезення (походження) товару EUR-MED. 

Проектом наказу передбачено: 

процедуру видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) 

товару EUR-MED на експорт товарів українського походження до Грузії та 

Держави Ізраїль, який підтверджує статус преференційного походження товарів 

із застосуванням кумуляції;  

прискорення процедури видачі сертифіката з перевезення (походження) 

товару EUR.1 або EUR-MED шляхом запровадження електронної заяви 

експортера; 

видачу електронного сертифіката з перевезення (походження) товару 

EUR.1 у вільній торгівлі з Державою Ізраїль (пункт 3 статті 2.13 Угоди про 

вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль); 

запровадження на веб порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» 

сервісу перевірки факту видачі сертифікатів з перевезення (походження) форми 

EUR.1 або EUR-MED в режимі реального часу. 

Проект наказу оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» розділі 

«Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти 

регуляторних актів для обговорення у 2020 р.». 

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і 

пропозиції стосовно змісту проекту наказу просимо надавати протягом місяця з 

дня його оприлюднення у письмовій та електронній формі за наступними 

адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 

e-mail: imykytiuk@minfin.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
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