Угода про вільну торгівлю
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Держави Ізраїль
Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Держава Ізраїль — держава на Близькому Сході,
що складається з 7 округів.

Населення (2020): 9,19 млн. мешканців
Територія: 2,2 млн. га (148 місце в світі)

Прем'єр-міністр: Беньямін
Нетаньягу
Президент: Реувен Рівлін
Столиця: Єрусалим
Валюта: Ізраїльський новий
шекель
Континент: Азія
Офіційні мови: Іврит, Арабська
мова

Соціально-економічні показники
ВВП (2019): $ 391,1 млрд. (↑ 3,5 %)
ВВП на душу населення (2019): $ 39,8 тис.
Інфляція (2019 р.): 0,8 %

Провідні сектори господарства: промисловість,
ІТ, сільське господарство, фінансові та
послуги, туризм

Рівень безробіття (2019 р.): 3,7 %

банківські

ТОРГОВЕЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВОЮ ІЗРАЇЛЬ
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Зерновi культури

Іншi продукти хiмiчної
промисловості

Чорнi метали

Товари придбані в
портах

Залишки харчової
промисловості

Енергетичні матеріали;
нафта та продукти її
перегонки

Деревина і вироби з
деревини

Полімерні матеріали,
пластмаси

Насiння і плоди олійних
рослин

Котли, машини, апарати
і механічні пристрої

Жири та олії

Електричнi машини і
устаткування

Угоди про вільну торгівлю
Держави Ізраїль
Торговельний
партнер

Доступ до ринку
сільськогосподарських товарів

Доступ до ринку
промислових товарів

Канада
(01.07.1997)

Деякі тарифні квоти; подальший доступ на Безмитний режим з
ринок с/г товарів з 11.2003
01.07.1999

ЄАВТ
(01.01.1993)

Безмитний режим для деяких риб, Безмитний режим з
морепродуктів
та
переробленої
с/г 01.01.1993
продукції; деякі тарифні квоти; двосторонні
угоди, що стосуються деяких видів с/г
продукції

Європейський
(01.01.1996)

Йорданія
(23.09.2005)

Союз Безмитний режим на деякі види с/г Безмитний режим з
продукції
з
01.01.1989;
подальша 01.01.1989
лібералізація з 01.01.2004 та 01.01.2010.
Деякі тарифні квоти
Деякі тарифні квоти

Поетапне зниження
тарифів; розширення
поступок з 2006

Угоди про вільну торгівлю
Держави Ізраїль
Торговельний партнер

Доступ до ринку
сільськогосподарських
товарів

Доступ до ринку
промислових товарів

МЕРКОСУР
(Ізраїль–Бразилія, Парагвай,
Уругвай: 01.06.2010)
(Ізраїль – Аргентина:
09.09.2011)

Деякі тарифні квоти

4, 8, 10 років залежно від
продукції

Мексика
(01.07.2000)
Туреччина
(01.05.1997)

Деякі тарифні квоти

Безмитний режим з
01.01.2005

Деякі тарифні квоти

Безмитний режим з
01.01.2000

Сполучені Штати
(01.09.1985),(04.12.1996)

Деякі тарифні квоти; подальша Безмитний режим з
лібералізація з 01.2004
01.01.1995

Велика Британія (01.01.2021)

Деякі тарифні квоти

Поетапне зниження
тарифів

Україна
(01.01.2021)

Деякі тарифні квоти

Перехідні періоди, винятки
з преференційного режиму
торгівлі

Угода про вільну торгівлю з
Державою Ізраїль

Історія переговорів
Початок
переговорів 2013 рік
7 раундів
переговорів

28 березня
2018 року
переговори
завершено

21 січня 2019
року Угоду
підписано

2020 рік
завершено
ратифікацію
Парламентами
обох країн

Набрання
чинності
01.01.2021

Положення Угоди

Особливості положень Угоди

Преференційний доступ для товарів походженням з території сторін

Розширення ринків збуту
Застосування положень Конвенції пан-євро-мед для цілей визначення
походження товарів

Можливість подальшої лібералізації сторонами торгівлі послугами
протягом двох років після набрання чинності Угодою
Оподаткування товарів відповідно до Стамбульської Конвенції про
тимчасове ввезення
Створення Спільного комітету, який здійснює моніторинг
імплементації Угоди та розглядає всі питання, пов'язані з торгівлею

Доступ до ринку Ізраїлю
Сільськогосподарські товари
-

0% з моменту набрання чинності
риба, філе з риби
олії рослинні (свіріпова, ріпакова)
овочі консервовані та приготовлені

-

Перехід до 0% за:
3 р.: горіхи, спеції, насіння, плодові пюре, тютюн, тощо
5 р.: - м'ясо птиці морожене та субпродукти
риба, продукти з риби та ракоподібних
- борошно; крохмаль кукурудзяний;
- соки, овочі, плоди
- рослинні олії (арахісова, пальмова, кокосова, лляна, кукурудзяна, рицинова)
- кондитерські вироби, желатин тощо
7 р.: - екстракт солодовий
- кетчуп та домашні соуси

-

Промислові товари
0% з моменту набрання чинності
лікарські засоби
парфюмерно-косметичні засоби
продукція хімічної та легкої промисловості
паперова продукція; добрива
будівельні матеріали; побутова техніка
автомобілі; електронні прилади, тощо

Перехід до 0% за:
3 р.: - косметичні препарати
верхній одяг для жінок
санітарно-технічні вироби з кераміки
інструменти садові та для ремонту
електрична апаратура тощо
5 р: - білизна постільна та кухонна
скло термічно поліроване
форми для металоливарного виробництва
7 р. : - шампуні
меблі з різних матеріалів та їх частини

0% у рамках тарифної квоти
м’ясо птиці, готові продукти з м’яса птиці
молочні продукти, морозиво
соняшникова олія
яйця, мед
пшениця, хлібобулочні вироби
вина ігристі та виноградні тощо
Спеціальні умови лібералізації

Часткова лібералізація
- капуста, огірки свіжі
- окремі види молока та вершків
Вилучення
- окремі чутливі товари

Вилучення
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів

Доступ до ринку України
Сільськогосподарські товари
-

0% з моменту набрання чинності
горіхи, тропічні фрукти,
олії рослинні
солодощі, хлібобулочні вироби
горіхи (у т.ч. консервовані)
соки з цитрусових

Перехід до 0% за:
3 р.: живі рослини, свіжі плоди,
овочеві суміші
варення та желе
екстракти, есенції та концентрати (у т.ч. білкові) тощо
5 р.: свіжі помідори, морква, ріпа, перець,
овочі сушені,
абрикоси, сливи, нектарини, соки з плодів
кава смажена, чай, кетчуп, томатні соуси
виноградні вина тощо

Промислові товари
-

0% з моменту набрання чинності
мінеральні продукти, парфумерія
продукція хімічної промисловості, добрива
сировина для легкої промисловості
будматеріали, інструменти різних видів
електричні машини тощо.

Перехід до 0%
3 р.: засоби для миття та чищення
продукція легкої промисловості
будівельні матеріали
побутова техніка, електроприлади тощо
5 р.: парфумерна продукція
костюми різних видів
телевізори, оптичні прилади
транспортні засоби тощо
Спеціальні умови лібералізації

Часткова лібералізація
- сушені томати
- хлібобулочні вироби без додання меду
- печиво
- соки, окремі види плодів тощо

Вилучення
- окремі чутливі товари

Вилучення
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів

ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Вищевказані результати домовленостей містяться в тарифних графіках сторін, як окремих додатках до
Угоди:
Тарифний графік України сільськогосподарські товари, Тарифний графік України промислові товари.
Тарифний графік Ізраїлю сільськогосподарські товари, Тарифний графік Ізраїлю промислові товари.

Тарифний графік Ізраїлю
сільськогосподарські товари

Тарифний графік України
сільськогосподарські товари
ГС 2012
0101 21 00 00
0101 29 10 00
0101 29 90 00

Опис товару
- - чистопородні племінні тварини
- - - для забою
- - - інші
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5
5
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Розділ 2
«ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ»
Розділ містить положення щодо
-

ввізних,

-

вивізних мит,

-

класифікації і оцінки товарів,

-

правил обмеження експорту та імпорту,

-

тимчасового ввезення товарів,

-

повторно ввезені товари після ремонту або відновлення,

-

процедури ліцензування імпорту,

-

правил походження,

-

адміністрування тарифних квот тощо.

А також, додатки
Додаток 2-A Винятки до статей 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) та 2.7 (Національний режим),
Додаток 2-B Винятки до статті 2.4 (Експортні мита) та
Додаток 2-C Скасування тарифів.

Додаток 2 – С
Скасування тарифів
В Додатку 2 – С роз’яснюється зміст категорій, які застосовуються для
зменшення або скасування мит кожною стороною.

Наприклад:
Категорія 0 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в
категорії “0” у Графіку Сторони, повинні бути повністю скасовані, і такі товари
повинні бути звільнені від сплати мита з моменту набрання чинності цією Угодою
Категорія 5 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в
категорії “5” у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 5 (п’ять) рівних етапів,
перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1
січня кожного наступного року.
Отже, з 5-го року дії Угоди на ці товари буде встановлено ставку 0%.

Сукупна кількість тарифних квот
Також в Доповненні до Додатка 2-С узагальнено сукупну кількість тарифних квот
(TRQ) для імпорту в Ізраїль, як це зазначено в Тарифному графіку Ізраїлю, де
вони застосовуються.
Наприклад
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Посилання
Угода знаходиться на офіційних сайтах:
- Мінекономіки:
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=deda16bd-13bf-4d668a6cab30839dc8ed&tag=UgodaProVilnuTorgivliuMizhKabinetomMinistrivUkrainiTaUriad
omDerzhaviIzrail

- Верховної Ради України:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-19#n2
- Світової організації торгівлі:
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=1147
З графіком України за кожним товарним кодом на сьогоднішню дату дії
Угоди
можна
ознайомитись
на
сайті
Держмитслужби
(https://cabinet.customs.gov.ua/tnvinfo) Єдиний державний інформаційний вебпортал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

Дякую за увагу!

