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Проект
"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і
розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції"
Звіт за 1 етап
Пункт 1.3.
1.3.6 Аналітична довідка про поточну ситуацію щодо регламентації виробництва цукру.
План заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Галузі виробництва цукру стосуються наступні
положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС":
• Пункт 480. Статті 461-465. Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських
частин.
Виконавці: Урядовий офіс з питань європейської інтеграції, МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст,
ДФС, Мінагрополітики, Мінприроди, Держветфітослужба, Державна служба інтелектуальної власності,
інші центральні органи виконавчої влади
• Національний режим та доступ товарів на ринки. Визначення методики скасування сторонами рівнів
увізних мит (стаття 29).
1. Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони
1) розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари,
які походять з іншої сторони (лютий 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, МЗС погодження із Стороною ЄС порядку скасування
сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони у межах видатків, передбачених у
державному бюджеті відповідним органам
2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на
товари, які походять з іншої сторони (квітень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, МЗС розгляд та схвалення Комітетом асоціації у
торговельному складі порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої
сторони
Виконання положень приміток до додатків I-C та I-D до Угоди щодо перерахування показників графіків
зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції)
порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного
періоду
2. Внесення змін до додатків I-C та I-D погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C та I-D (лютий
2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, МЗС, Мінагрополітики
1) погодження із Стороною ЄС проекту перерахунку показників графіків зниження вивізних
(експортних) мит, визначених у додатках I-C та I-D у межах видатків, передбачених у державному
бюджеті відповідним органам (лютий 2016)
2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C та I-D (квітень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, МЗС, Мінагрополітики
розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі змін до додатків I-C та I-D Угоди
• Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації
та робіт з оцінки відповідності (стаття 55)
Пункт 4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання, здійснення обміну
інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС (2016-2017)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів, у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної допомоги, кошти, що
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зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм
секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел,
не заборонених законодавством
Пункт 5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва, здійснення обміну, досвідом і даними
між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну
діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію (2016-2017)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні органи
виконавчої влади
регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити
• Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності
та ринкового нагляду в Україні (стаття 55)
6. Забезпечення розвитку системи стандартизації, проведення аналізу сфер діяльності технічних
комітетів стандартизації (грудень 2016)
Виконавці: Національний орган стандартизації (за згодою)
наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів
стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських
організацій стандартизації
кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування
програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших
джерел, не заборонених законодавством
7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України
1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності (квітень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її
відповідальності
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів
для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (грудень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення
змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165 (травень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності
1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів
для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
(квітень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності (червень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
видання наказу Мінекономрозвитку
• Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та додаток III)
12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство
1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради,
Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського
Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду,
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення
розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів
законодавства ЄС” (грудень 2017)
Виконавці: Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за
згодою)
ДФС, інші центральні органи виконавчої влади
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виконання плану імплементації у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним
органам, кошти в рамках проекту ЄС “Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної політики
Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом”
2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції (грудень 2016)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи
технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії) (2016-2020 роки)
Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів
• Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64)
31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства
ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V
1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи”
розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України
(січень 2016)
Виконавці: Мінагрополітики
затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні
та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту ЄС “Вдосконалення системи
контролю безпечності харчових продуктів в Україні”
2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу
IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними
та фітосанітарним заходами (березень 2016)
Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ
розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV
“Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та
фітосанітарними заходами
3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV
“Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та
подання його на розгляд Кабінету Міністрів України (серпень 2016)
Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади
затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії
імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею” Угоди
4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні
заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди (грудень 2019)
Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади
прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV
“Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

Законодавство ЄС. Галузі виробництва цукру стосуються Директива ЄС від 20 грудня 2001 №
2001/111/ЄC "Щодо певних видів цукру, що призначені для споживання людьми". Директива
перекладена на українську мову і розміщена на сайті Мінюсту України.
Стандарти ISO: Галузі виробництва цукру стосуються стандарт ISO 67.180 "Sugar. Sugar products.
Starch (Цукор. Цукор продукти. Крохмаль)"
Стандарти EN: Основним міжнародним нормативним документом, який визначає порядок досліджень
готової продукції – цукор, є МЕТОДИКИ ІКУМСА, які прийняті в 169 країнах виробниках цукру.

Стандарти Кодекс Аліментаріус: В системі Кодекс Аліментаріус нормативні акти, які безпосередньо
стосуютсья галузі виробництва цукру відсутні
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Стандарти ЄЕК ООН: В системі ЄЕК ООН нормативні акти, які безпосередньо стосуютсья галузі
виробництва цукру відсутні

Вітчизняні стандарти: Класифікація документів по УКНД (Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004: 2008 (ICS: 2005, MOD)) > 67.180.10 Цукор і цукристі продукти містить наступний
перелік станадртів:

-

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови
ДСТУ 3659-97 (ГОСТ 12570-98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих речовин
ДСТУ 3661-97 (ГОСТ 12571-98) Цукор. Метод визначення сахарози
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) Меляса бурякова. Технічні умови
ДСТУ 3824-98 (ГОСТ 12569-99) Цукор. Правила приймання і методи відбирання проб
ДСТУ 3893-99 Карамель. Загальні технічні умови
ДСТУ 3901-99 (ГОСТ 30664-99); (ISO/IEC 11404:1996) Інформаційні технології. Мови
програмування, їх середовище і системний інтерфейс. Незалежні від мов типи даних
ДСТУ 3945-2000 (ГОСТ 12575-2001) Цукор. Методи визначення редукувальних речовин
ДСТУ 4135-2002 Цукерки. Загальні технічні умови
ДСТУ 4136-2002 Солодощі східні типу карамелі. Загальні технічні умови
ДСТУ 4188:2003 Халва. Загальні технічні умови
ДСТУ 4228:2003 Драже. Загальні технічні умови
ДСТУ 4242:2003 Цукор. Метод визначання гранулометричного складу
ДСТУ 4243:2003 Цукор. Методи визначання маси нетто
ДСТУ 4244:2003 Цукор. Методи визначання феродомішок
ДСТУ 4245:2003 Цукор. Умови тривалого зберігання
ДСТУ 4321:2004 Цукор. Визначання нерозчинних речовин методом мембранного фільтрування
ДСТУ 4322:2004 Цукор. Визначання діоксиду сірки розаніліновим колориметричним методом
ДСТУ 4323:2004 Цукор. Методи визначання мікробіологічних показників
ДСТУ 4326:2004 Ірис. Загальні технічні умови
ДСТУ 4374:2005 Цукор-пісок та цукор-рафінад. Метод визначання пластівців
ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови
ДСТУ 4624:2006 Цукор. Методи визначення органолептичних показників
ДСТУ 4625:2006 Цукор білий кристалічний. Метод визначення показника розподілу кристалів
ДСТУ 4626:2006 Цукор кристалічний. Метод визначення зовнішнього вигляду з використанням
еталонних зразків
ДСТУ 4627:2006 Цукор пресований. Метод визначення дріб’язку
ДСТУ 4628:2006 Цукор пресований. Метод визначення міцності
ДСТУ 4629:2006 Продукція цукрового виробництва. Метод визначення сапоніну
ДСТУ 4630:2006 Продукція цукрового виробництва. Метод визначення рафінози
ДСТУ 4631:2006 Меляса із тростинного цукру-сирцю. Технічні умови
ДСТУ 4865:2007 Цукор. Метод визначання крохмалю
ДСТУ 4866:2007/ГОСТ 12572-2007 Цукор. Методи визначення кольоровості і каламутності
розчину
ДСТУ 4867:2007 Цукор-сирець тростинний. Технічні умови постачання
ДСТУ 4872:2007 Цукор білий. Методи визначення золи

Технічні комітети: В галузі виробницва цукру працює Технічний комітет ТК 56 «Цукор і
крохмалопатокові продукти» згідно спільного наказу Держстандарту та Держхарчопрому України "Про
створення технічного комітету по стандартизації "Цукор і крохмалепатокові продукти" № 6/6 від 25.01.1993
р. Положення ТК 56 затведжене наказом ДП "УкрНДНЦ" № 105 від 03.09.2015 "Про затвердження
Положення ТК 171 та Положення ТК 56". Голова ТК 56 Петро Григорович Борисюк. Адреса секретаріату
ТК 56 м.Київ, вул.Лютеранська,20
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Органи з оцінки відповідності:
1. Орган з оцінки відповідності продукції Державного підприємства «Укрметртестстандарт» м. Київ
2. Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» м. Київ
3. Орган з сертифікації Державного підприємства “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації”
4. Орган з оцінки відповідності Державного підприємства “Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
5. Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Сумський регіональний науково –
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
6. Орган з оцінки відповідності продукції та послуг ДП «Тернопільський науково – виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
7. Орган з оцінки відповідності державного підприємства «Луганський регіональний науково –
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
8. Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
9. Орган з оцінки відповідності Державного підприємства «Київський обласний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації»
10. Орган з оцінки відповідності «Укогінтокс» державного підприємства „Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України”
11. Орган з оцінки відповідноcті Приватного підприємства «ІНФОСЕРТ» м. Чорноморськ
12. Орган з сертифікації ТОВ «ДП «Житомирстандарт»
13. Орган з сертифікації Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
14. Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
15. Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації»
16. Орган з сертифікації продукції ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «Укрекспертиза» м. Запоріжжя
17. Орган з сертифікації Державного підприємства «Чернігівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
18. Орган з сертифікації ТОВ «Рівнестандарт»
19. Орган з cертифікації та оцінки відповідності Державного підприємства “Кіровоградський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.
20. Органу сертифікації ТОВ «Агросерт» м. Київ.
21. Орган сертифікації державного підприємства «Lержавний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції» (ДП «Центр експертизи сільгосппродукції») м.Київ.
Акредитовані лабораторії:
1. Випробувальний центр Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини
2. Випробувальний центр Торецької міської філії державної установи «Донецький обласний лабораторний
центр МОЗ України»
3. Випробувальний центр продукції Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва Академії
медичних наук України
4. Центр оцінки якості сировини та готової продукції Національного університету харчових технологій
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5. Відділення «Науково-дослідний акредитований випробувальний центр» Державного підприємства
«Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
6. Випробувальна лабораторія державного підприємства «Тернопільський науково – виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
7. Випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції ДП
"Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та
сертифікації
8. Випробувальний центр Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
9. Державний випробувальний центр з підтвердження оцінки відповідності Державного підприємства
«Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
10. Випробувальна служба УкрТЕСТ Державного підприємства «Всеукраїнський державний наукововиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП
«Укрметртестстандарт»)
11. Науково-дослідний центр випробувань продукції (НДЦВП) Державного підприємства Всеукраїнський
державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів (ДП"Укрметртестстандарт")
12. Випробувальна лабораторія насінництва та насіннєзнавства Інституту рослинництва Національної
академії аграрних наук України
13. Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській області
14. Випробувальний центр державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
15. Випробувальна лабораторія харчової та промислової продукції Державного підприємства
«Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
16. Науково-дослідний випробувальний центр харчової продукції Державного підприємства "Полтавський
регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації
17. Центральна випробувальна лабораторія контролю якості товарів Торгово-промислової палати України
18. Випробувальна лабораторія Житомирської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини
19. Одеська прикордонна державна контрольно-токсикоголічної лабораторія
20. Лабораторія випробувань харчових продуктів, сировини та виробів легкої промисловості ДП
"Львівстандартметрологія"
21. Випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції Херсонської регіональної
державної лабораторії ветеринарної медицини ім. професора Л.С.Ценковського
22. Випробувальний центр продукції Державного підприємства "Херсонський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
23. Випробувальний центр ТОВ “Інспекторат україна
24. Випробувальної лабораторії харчової продукції Державного підприємства "Хмельницький наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
25. Випробувальний центр Вінницької філії державної установи «Інститут охорони грунтів України»
26. Випробувальна лабораторія харчової сільськогосподарської продукції та ґрунтів Кіровоградської філії
державної установи "Інститут охорони ґрунтів України"
27. Випробувальний центр Державного підприємства "Рівненський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
28. Лабораторія досліджень хіміко-біологічних чинників Українського державного науково-дослідного
інституту «Ресурс»
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29. Випробувальна лабораторія ДП "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації"
30. Приватне підприємство “Незалежний центр лабораторних досліджень "ЕТАЛОН"”м. Хмельницький
31. Випробувальний центр Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини
32. Випробувальна лабораторія Чернігівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини
33. Департамент податкових та митних експертиз ДФС м. Київ
34. Випробувальна лабораторія Державного підприємства “Кіровоградський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
35. Випробувальна лабораторія ДП “Київський обласний науково–виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації”
36. Випробувальна лабораторія Державного підприємства "Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
37. Державне підприємство «Харківський центр захисту прав споживачів»
38. Випробувальний центр державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр
держсанепідслужби україни»
39. Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
40. Контрольно-випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції Харківської
облспоживспілки
41. Науково-випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини ДП "Чернігівський
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
42. Центр сертифікаційних випробувань Українського інституту експертизи сортів рослин
43. Центральна лабораторія Товариства з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна»
44. Відділ аналітичних досліджень та якості харчової продукції Інституту продовольчих ресурсів
Національної академії аграрних наук України
45. Випробувальна лабораторія Відокремленого підрозділу Голосіївський міжрайонний відділ (філія)
лабораторних досліджень Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України»
46. Випробувальна лабораторія Рогатинської міжрайонної державної лабораторії Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
47. Державне підприємство "Миколаївський центр захисту прав споживачів"
Профільне законодавство: Галузь виробництва цукру регулюєтсья наступними законодавчо-

нормативними актами:
-

Закон України „ Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” (№758-ІУ від
17.06.1999р.).”
Закон України «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з
тростини» №404-V від 30.11.2006 року.)
Закон України «Про стандартизацію» № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}
Постанова КМУ від 09.12.2014 року №695, визначено ціль з 2015 року припинення дії на
території України стандартів, яки були прийняті до 1992 року.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847 –р, затверджено
заходи з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження вимог до
видів цукрів, призначених для споживання людиною» від 2 листопада 2017 року №592,
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зареєстрований Міністерством юстиції 27.11.2017 року за №1434/31302. Набирає чинності з 1
вересня 2022 року.
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