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ДОДАТОК XVI  

 

ПЕРЕЛІК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ;  

ПЕРЕЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННОГО ПОСТАЧАННЯ 

ПОСЛУГ;  

ПЕРЕЛІК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ ЗА 

КОНТРАКТАМИ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

 

Сторона ЄС 

1.  Застереження відповідно до статті 88 (2) (Заснування): Додаток XVI-A  

2. Перелік зобов’язань відповідно до статті 95(1) (Транскордонне постачання): 

Додаток XVI-B  

3.  Застереження відповідно до статей 101 (Постачальники послуг за контрактами) 

та 102 (Незалежні професіонали): Додаток XVI-C 

Україна 

4.  Застереження відповідно до статті 88(3) (Заснування) Додаток XVI- D 

5.  Застереження відповідно до статті 95(1) (Транскордонне постачання) Додаток 

XVI – E  

6. Застереження відповідно до статей 101 (Постачальники послуг за контрактами) b    

та 102 (Незалежні професіонали) Додаток XVI-F 

7.  Для цілей Додатків XVI-A XVI-B XVI-C використовуються наступні 

абревіатури: 

 

AT                        Австрія 

BE Бельгія 

BG Болгарія 

CY Кіпр 

CZ Чеська Республіка 

DE Німеччина 

DK Данія 

EU Європейський Союз, включаючи усіх його країн-членів 

ES Іспанія 

EE Естонія 

FI Фінляндія 

FR Франція 

EL Греція 

HR Хорватія 

HU Угорщина 

IE Ірландія 

IT Італія 

LV Латвія 

LT Литва 

LU Люксембург 

MT Мальта 

NL Нідерланди 
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PL Польща 

PT Португалія 

RO Румунія 

SK Словацька Республіка 

SI Словенія 

SE Швеція 

UK Сполучене Королівство 

 

8.  Для цілей Додатків XVI-D XVI-E XVI-F використовуються наступні 

абревіатури: 

UA Україна 
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ДОДАТОК XVI-A 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЄС ЩОДО ЗАСНУВАННЯ 

(Посилання містяться у статті 88(2)) 

1. У нижченаведеному переліку зазначені види економічної діяльності, у яких до 

установ та інвесторів України застосовуються застереження ЄС відповідно до 

статті 88(2) щодо національного режиму або режиму найбільшого сприяння 

стосовно установ та інвесторів України.   

Перелік складається з таких елементів: 

(a) Перелік горизонтальних застережень, які застосовуються до всіх секторів 

або підсекторів. 

(b) Перелік конкретних застережень щодо сектору або підсектору, в яких 

зазначається відповідний сектор або підсектор та застереження, що 

застосовується. 

Застереження, яке відповідає діяльності, що нелібералізована (незв’язана) 

висловлюється наступним чином: «Без зобов’язань щодо національного режиму 

та режиму найбільшого сприяння».  

У разі, коли застереження відповідно до («a») чи («b») включає лише 

застереження конкретної країни-члена, незазначені у ньому країни-члени беруть 

на себе зобов’язання, визначені у статті 88(2) у відповідному секторі без 

застережень (відсутність застереження конкретної країни-члена щодо 

конкретного сектору не впливає на горизонтальні застереження або секторальні 

застереження з боку ЄС в цілому, які можуть застосовуватися). 

2. Відповідно до статті 85(3) цієї Угоди, наведений нижче перелік не включає 

заходи, що стосуються субсидій, які надаються Сторонами. 

3. Для секторів, на які поширюється регуляторна гармонізація, визначена у 

Додатку XVIІ, наведені нижче обмеження будуть зняті відповідно до статті 4(3) 

Додатку XVII. 

4. Права та обов’язки, що випливають з наведеного переліку, не мають виконавчої 

сили і таким чином не надають безпосередньо прав фізичним або юридичним 

особам. 

Горизонтальні застереження 

Комунальні послуги 

ЄС: Економічна діяльність, яка вважається комунальними послугами на національному 

чи місцевому рівні, може знаходитися у сфері державних монополій чи виключних 

прав, які надаються приватним операторам.  

Інвестиції та типи заснування 

ЄС: Режим щодо дочірніх компаній (які належать компаніям України), заснованих 

відповідно до законодавства Держави-члена, що мають свій зареєстрований офіс, 

центральну адміністрацію або основне місце бізнесу в межах Співтовариства, не 

поширюється на філії або агентства, засновані у Державі-члені компанією з України. 
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ЄС: У деяких Державах-членах вимагається реєстрація в ЄС для цілей заснування в 

деяких секторах послуг
1
. 

EE: У разі, якщо принаймні половина членів правління приватної або державної 

компанії з обмеженою відповідальністю не є резидентами Естонії, іншої Держави-члена 

Європейської економічної зони або Швейцарії, компанія надає реєстратору інформацію 

(в т.ч. адресу) про особу, яка є резидентом Естонії, і яка має право від імені компанії 

отримувати процедурні документи компанії та приймати заяви про наміри, адресовані 

компанії. 

AT: Керуючі директори філій юридичних осіб повинні бути резидентами Австрії; 

фізичні особи, які відповідають у юридичній особі або філії за дотримання Закону 

Австрії про торгівлю, повинні мати місце постійного проживання в Австрії. 

FI: Іноземна юридична особа, яка здійснює торгівлю як партнер у фінському товаристві 

з обмеженою чи необмеженою відповідальністю, повинна мати дозвіл на торгівлю, 

виданий Національним бюро патентів і реєстрації, якщо тільки ця юридична особа не є 

вже заснованою в ЄЕЗ. Якщо іноземна організація має намір здійснювати 

підприємницьку діяльність або торгівлю шляхом заснування філії у Фінляндії, 

вимагається дозвіл на торгівлю. Для всіх секторів принаймні один з членів та 

заступників членів Правління повинні бути резидентами ЄЕЗ; проте, певним компаніям 

можуть надаватися дозволи не дотримуватися цього правила.  

FI: Придбання акцій іноземними власниками, внаслідок якого отримується більш ніж 

третина прав голосу в значній фінській компанії або значному фінському підприємстві 

(що має понад 1000 співробітників або дохід якої перевищує 168 мільйонів євро або 

загальний баланс якої перевищує 168 мільйонів євро) підлягає затвердженню фінською 

владою; у затвердженні можна відмовити лише у разі, якщо під загрозу ставиться 

важливий національний інтерес. Ці обмеження не стосуються телекомунікаційних 

послуг, за винятком вимоги щодо резидентства членів Правління.  

SK: Від іноземної фізичної особи, ім’я якої буде внесено до Комерційного реєстру, як 

ім’я особи, яка має повноваження діяти від імені підприємця (компанії), вимагається 

надати дозвіл на тимчасове проживання у Словацькій Республіці. 

HU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно придбання власності держави. 

PL: Всі сектори, за винятком юридичних послуг і послуг, які надаються медичними 

установами. Заснування іноземними постачальниками послуг може мати форму лише 

партнерства з обмеженою відповідальністю, компанії з обмеженою відповідальністю 

або акціонерної компанії.  

Придбання нерухомості  

Придбання нерухомості в наступних Державах-членах підлягає обмеженням. 

AT: Придбання, купівля, а також найом чи оренда нерухомості іноземними фізичними 

та юридичними особами вимагає дозволу компетентних регіональних органів (Länder), 

які розглянуть питання про те, чи зачіпалися важливі економічні, соціальні або 

культурні інтереси. 

 

                                                 
1
           Для цілей розуміння, реєстрація повинна розумітися як заснування юридичної особи. 
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BG: Іноземні фізичні та юридичні особи (у т.ч. через філії) не можуть набувати права 

власності на землю. Болгарські юридичні особи з іноземною участю не можуть 

набувати права власності на сільськогосподарську землю. Іноземні юридичні особи та 

іноземні громадяни, які постійно проживають за кордоном, можуть набувати право 

власності на будинки і обмежені права власності (право використання, право забудови, 

право надбудови і сервітуту) на нерухомість.  

CZ: Сільськогосподарську землю і землю для лісництва можуть придбавати лише 

іноземні юридичні особи – постійні резиденти Чеської Республіки. До 

сільськогосподарської землі та землі для лісництва, які знаходяться у власності 

держави, застосовуються особливі правила. Ці обмеження чинні протягом 7 років після 

вступу Чехії до ЄС. 

DK: Обмеження на придбання нерухомості фізичними і юридичними особами – 

нерезидентами. Обмеження на придбання сільськогосподарської землі іноземними 

фізичними і юридичними особами. 

HU: З урахуванням винятків, передбачених законодавством про орну землю, іноземним 

фізичним і юридичним особам не дозволяється придбавати орну землю. Придбання 

нерухомості іноземцями здійснюється на підставі дозволу агентства державного 

управління країни, яке має компетенцію відповідно до місцезнаходження нерухомості. 

EE: Обмеження на придбання сільськогосподарської землі, землі для лісництва і 

прикордонної землі.  

EL: Відповідно до Закону № 1892/90, для придбання землі у прикордонних районах 

необхідний дозвіл Міністерства оборони. Як показує адміністративна практика, дозвіл 

легко отримати для прямих інвестицій. 

HR: Не зв’язані щодо придбання нерухомості постачальниками, які не засновані та не 

зареєстровані в Хорватії. Дозволяється придбання нерухомості, необхідної для 

постачання послуг компаніями, заснованими та зареєстрованими в Хорватії у якості 

юридичних осіб. Придбання нерухомості, необхідної для постачання послуг філіями, 

потребує погодження з Міністерством юстиції. Земля сільськогосподарського 

призначення не може бути придбана іноземними юридичними або фізичними особами. 

MT: Продовжуватимуть застосовуватися вимоги мальтійського законодавства і 

правила, які стосуються придбання нерухомості. 

LT: Набуття права власності на землю, внутрішні водойми і ліси дозволятиметься 

іноземним суб’єктам, які задовольняють критерії європейської і трансатлантичної 

інтеграції. Процедура і умови придбання земельної ділянки, а також обмеження, 

встановлюються конституційним законодавством. 

LV: Обмеження на придбання землі у сільських районах і землі у містах або районах 

міської забудови.  

PL: Придбання нерухомості, пряме і непряме, вимагає дозволу. Дозвіл видається 

шляхом адміністративного дозволу міністра, до компетенції якого відносяться 

внутрішні справи, за згоди Міністра національної оборони, а у випадку 

сільськогосподарської нерухомості – також за згоди Міністра сільського господарства і 

сільського розвитку.  

RO: Фізичні особи, які не є громадянами і резидентами Румунії, а також юридичні 

особи, які не мають румунської належності, і штаб-квартири яких не розташовані в 
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Румунії, не можуть набувати прав власності на будь-які земельні ділянки за допомогою 

актів inter vivos. 

SI: Філії, засновані у Республіці Словенія іноземними особами, можуть придбавати 

лише нерухомість, необхідну для здійснення їхньої статутної економічної діяльності, за 

винятком землі.  

SK: Іноземні юридичні або фізичні особи не можуть придбавати сільськогосподарську 

землю і землю для лісництва. До певних інших категорій нерухомості застосовуються 

особливі правила. 

Секторальні застереження 

Сільське господарство, Мисливство 

FR: Заснування сільськогосподарських підприємств компаніями не з ЄС і придбання 

виноградників інвесторами не з ЄС здійснюється на підставі дозволу. 

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно сільськогосподарської діяльності. 

Рибальство і риборозведення  

ЄС: Доступ до біологічних ресурсів і районів рибного промислу, розташованих у 

морських водах, що знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією Держав-членів 

Співтовариства, та їхнє використання можуть бути обмежені риболовними суднами під 

прапором території Європейського Союзу, якщо не передбачене інше. 

Гірнича справа та кар’єрна робота  

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно юридичних осіб України, які контролюються
2
 фізичними або юридичними 

особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС
3
, 

якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або 

юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з 

такою країною. 

Виробництво 

Видавничі,друкарські та послуги тиражування записаних носіїв
4
 

IT: Умова громадянства для власників видавничих і друкарських підприємств. 

HR: Вимога проживання для ведення видавничої, друкарської та діяльності з 

тиражування записаних носіїв. 

Виробництво продуктів нафтопереробки
5
 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно юридичних осіб України, які контролюються
6
 фізичними або юридичними 

                                                 
2
 Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- і) має 

(-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. 

Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається контролем. 
3
 На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному 

довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності. 
4
 Сектор обмежений виробничою діяльністю. Не включає в себе аудіовізуальні послуги або такі, що 

мають культурний зміст. 
5
 Застосовуються горизонтальні застереження щодо комунальних послуг. 
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особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС
7
, 

якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або 

юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з 

такою країною. 

Виробництво, передача та розподіл за власний рахунок електроенергії, газу, пару та 

гарячої води
8
 (за винятком вироблення електроенергії на ядерній основі) 

Виробництво електроенергії, передача та розподіл електроенергії за власний рахунок  

Виробництво газу; розподілення газового палива лініями енергопостачання за власний 

рахунок 

EU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно виробництва електроенергії, передачі та розподілу електроенергії за власний 

рахунок та виробництва газу, розподілу газового палива. 

Виробництво, передача і розподіл пари і гарячої води 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно юридичних осіб, які контролюються
9
 фізичними або юридичними особами 

держави, що не членом ЄС, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або 

природного газу ЄС. Не зв’язані з розміщенням прямих філіалів (необхідна реєстрація). 

Ділові послуги  

Професійні послуги 

ЄС
10

: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно юридичних дорадчих послуг і послуг з юридичного документування та 

                                                                                                                                                         
6
 Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (-і) має 

(-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. 

Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається контролем. 
7
 На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному 

довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності. 
8
 Застосовуються горизонтальні застереження щодо комунальних послуг. 

9
 Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- і) має 

(-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. 

Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи  вважається контролем. 
10

 Надання юридичних послуг дозволяється лише по відношенню до публічного міжнародного права, 

права ЄС і права будь-якої юрисдикції, в якій інвестор або його персонал відповідають критеріям для 

заняття юридичною практикою, і, як і надання інших послуг, підлягає ліцензійним вимогам і 

процедурам, які застосовуються у Державах-членах Європейського Союзу. Для юристів, які надають 

юридичні послуги по відношенню до публічного міжнародного права та іноземного права, вони inter alia 

можуть мати форму відповідності місцевим етичним кодексам, правилам використання звання, 

отриманого у своїй країні (якщо тільки не було отримане визнання звання приймаючою країною), 

страховим вимогам, простої реєстрації у адвокатській колегії приймаючої країни або спрощеного 

прийняття до адвокатської колегії приймаючої країни за результатами перевірки професійної 

придатності, та юридичної чи професійної адреси у приймаючій країні. Юридичні послуги по 

відношенню до права ЄС, у принципі, надаються повністю кваліфікованим адвокатом – членом 

адвокатської колегії ЄС, який виступає особисто, або через такого адвоката, а юридичні послуги по 

відношенню до права Держави-члена Європейського Союзу, у принципі, надаються повністю 

кваліфікованим адвокатом – членом адвокатської колегії відповідної Держави-члена, який виступає 

особисто, або через такого адвоката. Тому для представлення в судах та інших компетентних органах ЄС 

може бути необхідне повне членство у адвокатській колегії відповідної Держави-члена Європейського 

Союзу, оскільки воно передбачає практику в національному процесуальному праві й процесуальному 

праві ЄС. Проте, у деяких Державах-членах іноземним адвокатам, які не є повними членами адвокатської 

колегії, дозволяється представляти у цивільному процесі сторону, яка є громадянином або належить до 

Держави, в якій адвокат має право займатися практикою. 
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сертифікації, наданих професійними юристами з публічними функціями, такими, як 

нотаріуси. 

AT: Стосовно юридичних послуг, доля іноземних юристів (які повинні бути повністю 

кваліфікованими у своїй країні) у акціонерному капіталі та результатах діяльності будь-

якої юридичної фірми не може перевищувати 25 відсотків. Вони не можуть мати 

вирішальний вплив у прийнятті рішень. Для іноземних міноритарних інвесторів або 

їхнього кваліфікованого персоналу надання юридичних послуг дозволяється лише 

відносно міжнародного публічного права і права юрисдикції, в якій вони відповідають 

критеріям для заняття юридичною практикою; надання юридичних послуг відносно 

національного права (ЄС і Держави-члена), у т.ч. представлення в судах, вимагає 

повного членства у адвокатській колегії, яке здійснюється на основі громадянства. 

Стосовно звітних, бухгалтерських, аудиторських і податкових дорадчих послуг, доля у 

акціонерному капіталі і право голосу осіб, які мають право займатися такою 

професійною діяльністю згідно з іноземним законодавством, не можуть перевищувати 

25 відсотків. Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого 

сприяння стосовно медичних (за винятком стоматологічних послуг та психологів і 

психотерапевтів) і ветеринарних послуг. 

BG: Стосовно юридичних послуг, деякі типи юридичної форми («advokatsko sadrujie» і 

«advokatsko drujestvo») обмежені юристами, які є повними членами адвокатської колегії 

Болгарії. Стосовно архітектурних послуг, послуг з міського планування і ландшафтного 

дизайну, інженерних та інтегрованих інженерних послуг, іноземні фізичні та юридичні 

особи, які мають визнану ліцензовану компетентність відповідно до їхнього 

національного законодавства, можуть незалежно здійснювати роботи з розвідки і 

проектування у Болгарії лише після перемоги в процесі конкурсного відбору, якщо їх 

було обрано підрядниками відповідно до умов і процедур, встановлених Законом про 

державні закупівлі. 

FR: Стосовно юридичних послуг, деякі типи юридичної форми («association d'avocats» і 

«société en participation d'avocat») обмежені юристами, які є повними членами 

адвокатської колегії Франції. Стосовно архітектурних послуг, медичних (у т.ч. 

психологи) і стоматологічних послуг, акушерських послуг і послуг медсестер, 

фізіотерапевтів та молодшого медперсоналу, іноземні інвестори мають доступ лише до 

юридичних форм  «société d'exercice libéral» і «société civile professionnelle». 

HR: Не зв'язані за винятком консультацій з національного, іноземного та міжнародного 

законодавства. Представництво сторін у судах може бути здійснено тільки членами 

Ради адвокатів Хорватії (хорватська назва "odvjetnici»). Умова громадянства для 

членства в Раді адвокатів. При розгляді справи за участю міжнародних елементів 

сторони можуть бути представлені в арбітражних судах - спеціальних судах 

адвокатами, які є членами асоціацій адвокатів інших країн. 

Необхідна ліцензія для надання аудиторських послуг. Фізичні та юридичні особи 

можуть надавати архітектурні та інженерні послуги за погодженням з Хорватською 

Палатою архітекторів і Хорватською палатою інженерів відповідно. 

Для всіх осіб, які надають послуги безпосередньо пацієнтами/послуги з лікування 

пацієнтів,  необхідна ліцензія професійного палати. 

HU: Заснування повинно мати форму партнерства з угорським судовим адвокатом  

(ügyvéd) або офісом судового адвоката (ügyvédi iroda), або представницького офісу. 
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PL: Хоча для юристів ЄС доступні інші юридичні форми, іноземні юристи мають 

доступ лише до юридичних форм зареєстрованого товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю або акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю. 

FI: Стосовно аудиторських послуг, принаймні один аудитор фінської компанії з 

обмеженою відповідальністю повинен відповідати вимогам проживання. 

LT: Стосовно аудиторських послуг, принаймні ¾ акцій аудиторської компанії повинні 

належати аудиторам чи аудиторським компаніям ЄС або ЄЕЗ. Повне членство у 

адвокатській колегії вимагається для практики у національному праві (ЄС і Держави-

члена), яка також підпадає під умову громадянства. 

LV: У комерційній компанії присяжних аудиторів більш ніж 50 відсотків капіталу, який 

дає право голосу, належатимуть присяжним аудиторам або комерційним компаніям 

присяжних аудиторів ЄС чи ЄЕЗ. 

Послуги з наукових досліджень і розробок  

EU: Для послуг з наукових досліджень і розробок, які фінансуються державою, 

виключні права та/або дозволи можуть надаватися лише громадянам ЄС і юридичним 

особам ЄС, які мають свої штаб-квартири в ЄС. 

Оренда/лізинг без експлуатантів  

EU: Стосовно оренди і лізингу, пов’язаних з літаками, хоча можуть робитися 

виключення для короткотермінових лізингових контрактів, літаки повинні належати 

фізичним особам, які задовольняють конкретним критеріям громадянства, або 

юридичним особам, які відповідають конкретним критеріям щодо права власності на 

капітал і управління (у т.ч. громадянства директорів). 

Інші ділові послуги  

AT: Стосовно послуг з працевлаштування і агентств з найму, дозвіл може надаватися 

лише юридичним особам, які мають свої штаб-квартири у ЄЕЗ, і члени правління або 

керуючі партнери/акціонери, які мають право представляти таку юридичну особу 

повинні бути громадянами ЄЕЗ, які проживають в ЄЕЗ. 

BE: Стосовно послуг безпеки, від керівників вимагається громадянство і проживання в 

ЄС. 

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно відповідних послуг (напр. медичних, у т.ч. психологів, і стоматологічних 

послуг; акушерських послуг; фізіотерапевтів та молодшого медперсоналу). 

EL: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно зубних техніків. 

LV: Стосовно послуг з розслідування, лише детективні компанії, у яких керівник і 

кожна особа, яка обіймає адміністративну посаду, є громадянами ЄС чи ЄЕЗ, мають 

право отримати ліцензію. Стосовно служб безпеки, принаймні половина акціонерного 

капіталу повинна належати фізичним і юридичним особам ЄС або ЄЕЗ для отримання 

ліцензії. 

LT: Діяльність служб безпеки може виконуватися лише особами, які мають 

громадянство Європейської економічної зони або країни НАТО. 

EE: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно служб безпеки. 
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HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг з працевлаштування, послуг з розслідування і служб безпеки. 

PL: Стосовно послуг з розслідування, ліцензія може надаватися підприємцю, який є 

фізичною особою або повноважному представнику, який відповідає професійним 

вимогам (має ліцензію детектива). У разі, якщо підприємець не є фізичною особою – 

професійним вимогам повинен відповідати принаймні один з членів, який 

уповноважений на представлення. Професійну ліцензію може отримати особа, яка має 

польське громадянство, або громадянин іншої Держави-члена ЄС, ЄЕС або Швейцарії. 

Стосовно служб безпеки, ліцензія може надаватися підприємцю, який є фізичною 

особою, що має професійну ліцензію другого класу; підприємцю, який не є фізичною 

особою, якщо ліцензію має принаймні один член, який є акціонером товариства з 

необмеженою або обмеженою відповідальністю; члену правління; посереднику або 

уповноваженій особі, яка задіяна підприємцем для управління діяльністю, зазначеною в 

ліцензії. Професійна ліцензія може надаватися лише особі, яка має польське 

громадянство, або громадянину іншої Держави-члена ЄС, ЄЕС або Швейцарії. 

PL: Головний редактор газет та журналів повинен мати польське громадянство. 

DK: Стосовно служб безпеки, керівники і більшість членів правління повинні 

проживати в Данії.  

SK: Стосовно послуг з розслідування і служб безпеки, ліцензії можуть надаватися лише 

у разі відсутності ризику для безпеки, і якщо всі керівники є громадянами ЄС, ЄЕС або 

Швейцарії.  

ES: Стосовно служб безпеки, для доступу необхідний попередній дозвіл. 

FR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно надання права займатися послугами з працевлаштування. 

PT: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг з розслідування. 

Послуги з розповсюдження 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг з розповсюдження озброєнь, боєприпасів та вибухівки. 

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно розповсюдження тютюнових виробів. 

FR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно надання виключних прав у сфері роздрібної торгівлі тютюном. 

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно розповсюдження алкоголю і фармацевтики. 

AT: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно розповсюдження фармацевтики. 

Фінансові послуги
11

 

                                                 
11

 Застосовується горизонтальне обмеження різниці у режимі, який застосовується до філій і дочірніх 

компаній. Іноземні філії можуть отримати дозвіл на роботу на території Держави-члена лише за умов, 

передбачених у відповідному законодавстві такої Держави-члена, і тому від них може вимагатися 

виконати ряд конкретних пруденційних вимог. 
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ЄС: Лише фірми, юридична адреса яких знаходиться в Європейському Союзі, можуть 

виступати в ролі депозитаріїв активів інвестиційних фондів. Для здійснення діяльності 

з управління пайовими фондами та інвестиційними компаніями вимагається створення 

спеціалізованої управлінської компанії, головний офіс та юридична адреса якої 

знаходяться у одній і тій самій країні-члені. 

BG: Пенсійне страхування здійснюватиметься шляхом участі у зареєстрованих 

компаніях пенсійного страхування. Постійним місцем проживання голови правління і 

голови ради директорів повинна бути Болгарія. Перед створенням філії або агентства 

для надання послуг страхування певного класу, іноземний страховик повинен отримати 

дозвіл на операції з такими ж класами страхування у своїй країні походження. 

HR: Ніяких, за винятком розрахункових і клірингових послуг, єдиним постачальником 

яких в Хорватії є Центральне депозитарне агентство (ЦДА). Доступ до послуг ЦДА 

надаватиметься нерезидентам на недискримінаційній основі. 

HU: Послуги з управління активами внутрішньодержавних приватних фондів 

обов’язкового пенсійного страхування та добровільних фондів взаємного страхування 

можуть надавати лише компанії, головний офіс яких знаходиться в країні-члені ЄС, або 

їхні філії.  

PT: Управління пенсійними фондами може здійснюватися лише спеціалізованими 

компаніями, заснованими у Португалії з цією метою, і страховими компаніями, 

заснованими у Португалії, які отримали дозвіл займатися діяльністю зі страхування 

життя, чи установами, які отримали дозвіл на управління пенсійними фондами у інших 

країнах-членах ЄС.  

Для заснування філії у Португалії іноземні страхові компанії повинні 

продемонструвати попередній досвід роботи строком не менше п’яти років.  

FI: Для страхових компаній, які забезпечують передбачене законом пенсійне 

страхування принаймні половина засновників та членів ради директорів і наглядової 

ради повинні постійно проживати в ЄС, якщо тільки компетентні органи не дозволили 

виняток.  

Для інших страхових компаній, які не забезпечують передбачене законом пенсійне 

страхування, вимагається, щоб принаймні один член ради директорів і наглядової ради 

був резидентом. 

IT: Лише банки, страхові компанії, інвестиційні фірми і компанії, що здійснюють 

управління фондами колективного інвестування у перевідні цінні папери, гармонізовані 

відповідно до законодавства Європейського Союзу, юридична адреса штаб-квартири 

яких знаходиться в Європейському Союзі, а також організації колективного 

інвестування у перевідні цінні папери, засновані в Італії, можуть займатися діяльністю 

з управління ресурсами пенсійних фондів. У ході діяльності з торгівлі через агентів, що 

пропонують товари/послуги покупцям вдома, посередники повинні використовувати 

уповноваженого фінансового продавця, включеного до італійського реєстру. 

Представництва іноземних посередників не можуть займатися діяльністю, 

спрямованою на надання інвестиційних послуг. 

LT: Тільки фірми, які мають юридичну адресу або філію в Литві, можуть виступати у 

ролі депозитарія пенсійних фондів.  

Послуги охорони здоров’я, соціальні та освітні послуги 
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ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг охорони здоров’я, соціальних та освітніх послуг, які фінансуються 

державою. Стосовно приватних освітніх послуг, до більшості членів правління можуть 

застосовуватися вимоги щодо громадянства.  

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно приватних соціальних послуг, послуг охорони здоров’я і пов’язаних послуг. 

BG: Іноземні вищі навчальні заклади не можуть відкривати свої підрозділи на території 

Республіки Болгарія. Іноземні вищі навчальні заклади можуть відкривати факультети, 

кафедри, інститути і коледжі в Болгарії лише в рамках структури болгарських вищих 

навчальних закладів й у співробітництві з ними.    

EL: Стосовно послуг вищої освіти, без зобов’язань щодо національного режиму та 

режиму найбільшого сприяння стосовно заснування освітніх інституцій, які видають 

дипломи, що визнаються Державою. 

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно початкової освіти. 

Туризм і послуги, пов’язані з подорожами  

PT: Вимога для агентств подорожей та послуг туроператорів щодо нормативно-

правової основи заснування компанії, яка має свою корпоративну базу в Португалії. 

HR: Розміщення на територіях, що оберігаються та становлять особливий історичний та 

художній інтерес, а також у національних або ландшафтних парках підлягає 

затвердженню Урядом Республіки Хорватія, в якому може бути відмовлено. 

Розважальні, культурні та спортивні заходи 

Послуги агентств новин і преси  

FR: Стосовно агентств преси, національний режим щодо заснування юридичних осіб 

застосовується на основі взаємності. 

Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші культурні послуги 

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг публічних бібліотек, архівів, музеїв та інших культурно-масових 

послуг. 

Спортивні та інші розважальні послуги 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно гральних послуг та парі. Для юридичної певності пояснюється, що доступ до 

ринку не надається. 

AT: Стосовно лижних шкіл та послуг гірських гідів, керуючими директорами 

юридичних осіб повинні бути громадян ЄЕЗ. 

Транспортні послуги 

Морський транспорт 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно національних морських каботажних перевезень. 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно заснування зареєстрованої компанії для цілей експлуатації флоту під 

національним прапором Держави заснування. 
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FI: Стосовно допоміжних послуг для морського транспорту, послуги можуть 

надаватися лише суднами, які експлуатуються під фінським прапором. 

HR: Для послуг, що є допоміжними для морських перевезень, іноземна юридична особа 

має створити компанію в Хорватії, яка має отримати концесію від керівництва порту 

після публічної тендерної процедури. Кількість постачальників послуг може бути 

обмежена у відповідності до обмежень пропускної здатності порту. 

Внутрішній водний транспорт
12

 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно національних каботажних перевезень. Заходи, які ґрунтуються на існуючих 

або майбутніх угодах про доступ до внутрішніх водних шляхів (у т.ч. угоди стосовно 

маршруту Рейн-Майн-Дунай) передбачають збереження певних прав на перевезення 

для експлуатантів, які базуються у відповідних країнах та відповідають критеріям 

державної належності відносно власності. Підлягає правилам, згідно з якими 

здійснюється імплементація Маннгеймської конвенції про судноплавство по Рейну 1868 

року.  

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно внутрішнього водного транспорту. 

AT, HU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно заснування зареєстрованої компанії для цілей експлуатації флоту під 

національним прапором Держави заснування. 

AT: Стосовно внутрішніх водних шляхів, дозвіл надається лише юридичним особам 

ЄЕЗ, й більш ніж 50% акціонерного капіталу, прав голосу та більшість у керівних 

органах резервуються для громадян ЄЕЗ. 

Послуги повітряного транспорту 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно внутрішньодержавних і міжнародних послуг повітряного транспорту і послуг, 

регулярних чи нерегулярних, і послуг, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням права 

на перевезення, за винятком послуг ремонту і техобслуговування літаків, продажу і 

маркетингу послуг повітряного транспорту, послуг комп’ютерного бронювання та 

інших допоміжних послуг для послуг повітряного транспорту, таких, як послуги 

наземного обслуговування, послуги оренди літаків з екіпажами і послуги експлуатації 

аеропортів. Умови взаємного доступу на ринки повітряного транспорту будуть 

врегульовані Угодою між Європейським Союзом та його Державами-членами і 

Україною про створення спільного авіаційного простору. 

Оренда літаків з екіпажами 

ЄС: Літаки, які використовуються авіаперевізником Європейського Союзу, повинні 

бути зареєстрованими у Державі-члені Європейського Союзу, яка видала ліцензію 

перевізнику, або в іншому місці Європейського Союзу. Стосовно оренди літаків з 

екіпажами, літаки повинні належати або фізичним особам, які відповідають 

спеціальним критеріям громадянства, або юридичним особам, які відповідають 

спеціальним умовам щодо належності капіталу і управління. Літаки повинні 

експлуатуватися авіаперевізниками, які належать або фізичним особам, які 

відповідають спеціальним критеріям громадянства, або юридичним особам, які 

відповідають спеціальним умовам щодо належності капіталу і управління. 

                                                 
12

 У т.ч. допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту. 
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Система комп’ютерного бронювання 

ЄС: Стосовно послуг комп’ютерного бронювання, у разі, якщо до авіаперевізників 

Європейського Союзу не застосовується режим
13

, еквівалентний режиму, що 

застосовується в Європейському Союзі постачальниками послуг комп’ютерного 

бронювання не з Європейського Союзу, або у разі, якщо до постачальників послуг 

комп’ютерного бронювання Європейського Союзу не застосовується режим, 

еквівалентний режиму, що застосовується в Європейському Союзі авіаперевізниками 

не з ЄС, можуть вживатися заходи для забезпечення еквівалентного ставлення, 

відповідно, до авіаперевізників не з ЄС – з боку постачальників послуг комп’ютерного 

бронювання Європейського Союзу, або до постачальників послуг комп’ютерного 

бронювання не з ЄС – з боку авіаперевізників Європейського Союзу. 

Залізничний транспорт 

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно пасажирських і вантажних перевезень, послуг буксировки та проводки, які є 

іншими від тих, що встановлені згідно зі статтею 136 Глави 6 «Заснування 

підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV 

цієї Угоди. 

Автомобільний транспорт 

ЄС: Стосовно пасажирських перевезень (CPC 7121 і CPC 7122), іноземні інвестори не 

можуть надавати транспортні послуги в межах Держави-члена (каботаж), за винятком 

оренди нерегулярних перевезень автобусами з водіями.  

Енергетичний сектор 

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно юридичних осіб України, які контролюються
14

 фізичними або юридичними 

особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС
15

, 

якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або 

юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з 

такою країною. 

ЄС: У сертифікації оператора системи електропередач, який контролюється фізичною 

або юридичною особою чи особами з третьої країни або третіх країн може бути 

відмовлено у разі, якщо оператор не продемонстрував, що надання сертифікації не 

створить ризику для безпеки енергопостачання у Державі-члені та/або ЄС, згідно зі 

статтею 11 Директиви № 2009/72/ЄС і статтею 11 Директиви № 2009/73/ЄС. 

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,  LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Без 

зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

послуг з трубопровідного перевезення палив, за винятком консультативних послуг. 

                                                 
13

 Еквівалентний режим означає недискримінаційне ставлення до авіаперевізників Європейського Союзу 

і постачальників послуг комп’ютерного бронювання Європейського Союзу. 
14

 Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- і) 

має (-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її 

діями. Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається 

контролем. 
15

 На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному 

довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності. 
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LV: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно трубопровідного перевезення природного газу, за винятком консультативних 

послуг. 

BE, BG, CY, CZ,  DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU,  LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: Без 

зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

послуг, пов’язаних з енергопостачанням, за винятком консультативних послуг. 

SI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння 

стосовно послуг, пов’язаних з енергопостачанням, за винятком послуг, пов’язаних з 

газопостачанням. 

CY: Зберігає за собою право вимагати взаємності у ліцензуванні діяльності з розвідки, 

розробки і видобутку вуглеводнів. 

 

ДОДАТОК XVI-B 

 

 ПЕРЕЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННИХ ПОСЛУГ 

(на який є посилання у статті 95) 

Сторона ЄС 

1. Перелік нижченаведених зобов’язань визначає сектори, лібералізовані 

Стороною ЄС відповідно до статті 95 і, за допомогою застережень, види 

обмежень доступу на ринок і національного режиму, які застосовуються до 

послуг і постачальників послуг України в ході такої діяльності. Переліки 

складаються з таких елементів: 

(a) Перша колонка, в якій зазначається сектор чи підсектор, в якому Сторона 

бере на себе зобов’язання, і обсяг лібералізації, до якого застосовуються 

застереження.            

(b) Друга колонка, що описує застереження, які застосовуються. 

У разі, якщо колонка «b» містить лише застереження окремих країн-членів, 

країни-члени, не згадані в ній, беруть на себе зобов’язання у відповідному 

секторі без застережень (відсутність конкретних застережень країни-члена в 

окремому секторі не впливає на горизонтальні застереження або на секторальні 

застереження ЄС в цілому, які можуть застосовуватися). 

 Щодо секторів або підсекторів, незазначених у нижченаведеному переліку, 

зобов’язань нема. 

2. Під час визначення окремих секторів та підсекторів: 

(a)  CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено 

Статистичним управлінням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC 

prov, 1991. 

(b)  CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено 

Статистичним управлінням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 

1.0, 1998. 

3. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і 

процедурами щодо кваліфікації, технічних стандартів, ліцензування, якщо вони 

не складають собою обмеження доступу до ринку чи обмеження національного 

режиму в значенні статей 93 і 94 цієї Угоди. Ці заходи (наприклад, 

необхідність отримання ліцензії, зобов’язання щодо універсального 
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обслуговування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, 

необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, недискримінаційні вимоги 

щодо того, що певні види діяльності не можуть виконуватися у 

природоохоронних зонах чи зонах, які становлять особливий історичний та 

художній інтерес), навіть якщо вони не перелічені, застосовуються у будь-

якому разі до інвесторів іншої Сторони. 

4. Нижченаведений перелік не впливає на можливість застосування Режиму 1 у 

певних секторах і підсекторах послуг, та не впливає на існування державних 

монополій і виключних прав, як це описано у переліку зобов’язань щодо 

заснування. 

5. Відповідно до статті 85(3) цієї Угоди, наведений нижче перелік не включає 

заходи, які стосуються субсидій, що надаються Сторонами. 

6. Права та обов’язки, що випливають з наведеного переліку, не мають 

виконавчої сили і таким чином не надають безпосередньо прав фізичним або 

юридичним особам. 

7. Стосовно сфер, на які поширюється процес регулятивного наближення, як 

зазначено у Додатку XVII, нижченаведені обмеження повинні бути зняті 

відповідно до статті 4 (3) Додатку XVII. 

 

Сектор або підсектор Опис застереження 

1. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

А. Професійні послуги   

а) Правові послуги  Для Режимів 1 та 2 

(СРС 861)
16

 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Для практики у сфері національного 

законодавства та права ЄС потрібен повний прийом до колегії 

адвокатів, який залежить від вимог до громадянства 

(за виключенням юридичних 

консультаційних послуг, послуг з 

юридичної документації та 

сертифікації, що надаються 

юристами-професіоналами, на 

яких покладені державні функції, 

таких, як нотаріуси, huissiers de 

BE, FI: Для юридичних представницьких послуг  потрібен 

повний прийом до колегії адвокатів, який залежить від вимог до 

громадянства разом із вимогами щодо проживання. У ВЕ 

застосовується квота для присутності перед «Cour de cassation»  в 

некримінальних справах. 

BG: Іноземні юристи можуть надавати юридичні представницькі 

послуги лише громадянину своєї країни та за умови взаємодії та 

                                                 
16

 Включають юридичні консультативні та представницькі послуги, арбітраж, 

посередництво/примирення, юридичну документацію та послуги з сертифікації. Надання правових 

послуг дозволяється лише стосовно цивільного міжнародного права, законів ЄС та законів будь-якої 

юрисдикції, де інвестору або його персоналу дозволена юридична практика, а також надання інших 

послуг підлягає вимогам та процедурам ліцензування, які застосовуються в державах-членах 

Європейського Союзу. Для юристів, які надають правові послуги у галузі цивільного міжнародного 

права та  іноземного права, це може приймати, серед іншого, форму відповідно до місцевого кодексу 

етики, використання місцевого звання (якщо немає визнання оригінального звання), вимог із 

страхування, простої реєстрації у колегії адвокатів приймаючої країни або спрощеного прийому до 

колегії адвокатів приймаючої країни шляхом тесту на придатність з легальним або професійним 

перебуванням у приймаючій країні. Правові послуги стосовно законів ЄС повинні, в принципі, 

надаватись повністю кваліфікованим юристом, прийнятим у колегію адвокатів у ЄС, який діє особисто, а 

правові послуги стосовно законів країни-члена ЄС повинні, в принципі, надаватись повністю 

кваліфікованим юристом, прийнятим у колегію адвокатів у цій країні, який діє особисто. Повний прийом 

до колегії адвокатів у відповідній країні-члені ЄС, тому може бути необхідним для представництва у суді 

та інших компетентних органах ЄС, оскільки це передбачає практику у сфері процедурних норм ЄС та 

національного законодавства. Проте, у деяких країнах-членах, юристи, які не повністю допущені до 

колегії адвокатів, можуть представлятись у цивільній справі, сторона якої є громадянином або належить 

до країни, в якій юрист має право практикувати. 
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justice або інших officiers publics et 

ministériels) 

співробітництва з болгарським юристом. Для юридичних 

посередницьких послуг потрібне постійне проживання. 

  FR: Доступ юристів до професії «avocat auprès de la Cour de 

Cassation» та «avocat auprès du Conseil d’Etat» залежить від квоти 

та вимог щодо громадянства. 

  HU: Повний прийом до колегії адвокатів залежить від вимог до 

громадянства разом із вимогами щодо проживання. Для 

іноземних юристів сфера юридичної діяльності обмежена 

наданням юридичних консультаційних послуг. 

  LV: Вимоги щодо громадянства для присяжних адвокатів, за 

якими залишається право представництва у кримінальних 

справах. 

  DK: Маркетинг діяльності у сфері юридичного консультування 

обмежений юристами з датською ліцензією на практику та 

юридичними фірмами, зареєстрованими у Данії. Вимога 

проходження датського юридичного екзамену з метою 

одержання датської ліцензії. 

  SE: Прийом до колегії адвокатів, який потрібний лише для 

використання шведського звання «advokat», залежить від вимог 

щодо проживання. 

Режим 1. 

HR: Немає для консультаційних послуг з іноземного та 

міжнародного права. Не зв’язані щодо практики з хорватського 

законодавства. 

b) 1. Послуги в сферах складання 

актів ревізії та бухгалтерського 

обліку Для Режиму 1 

(СРС 86212, крім «аудиторських 

послуг», СРС 86213, СРС 86219 та 

СРС 86220) 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Не зв’язані  

АТ: Вимоги щодо громадянства для представництва перед 

компетентними органами. 

  Для Режиму 2 

  Всі країни-члени, крім DE: Немає 

DE: Аудит, передбачений законом, може проводитись лише 

уповноваженими аудиторами або аудиторськими фірмами, 

зареєстрованим в Німеччині. 

b) 2. Аудиторські послуги Для Режиму 1 

(СРС 86211 та СРС 86212 крім 

бухгалтерських послуг) 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, 

SI, UK: Не зв’язані  

  АТ: Умови щодо громадянства для представництва перед 

компетентними органами та для проведення аудиту передбачені в 

окремих законах Австрії (закон про спільні підприємства, закон 

про фондові біржі, закон про банківську діяльність тощо). 

  SE: Лише аудитори, уповноважені в Швеції, можуть надавати 

легальні аудиторські послуги у певних підприємствах, серед 

інших у всіх компаніях з обмеженою відповідальністю. Лише 

таки особи можуть бути акціонерами або формувати товариство в 

компаніях, які здійснюють кваліфікований аудит (для офіційних 

цілей). Для повноважень потрібно проживання. 

  HR: Закордонні аудиторські фірми можуть надавати аудиторські 

послуги на території Хорватії, де вони заснували філію 

відповідно до положень Закону про компанії 

  Для Режиму 2 

  Немає 

с) Послуги у сфері оподаткування Для Режиму 1 

(СРС 863)
17

 АТ: Умови щодо громадянства для представництва перед 

компетентними органами. 

  CY: Агенти з оподаткування повинні бути належним чином 

                                                 
17

 Не включає юридичні консультативні та представницькі послуги  питань оподаткування, які містяться 1.А.а) 

Правові послуги. 
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уповноважені Міністерством фінансів. Повноваження залежать 

від тесту на економічну необхідність. Критерії, що 

використовуються, є подібними тим, що використовуються для 

надання дозволу на іноземні інвестиції (перелічені у 

горизонтальному секторі) по відношенню до даного підсектора, 

завжди з урахуванням ситуації із зайнятістю у цьому підсекторі. 

  BG, MT, RO, SI: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає 

d) Послуги у сфері архітектури Для Режиму 1 

та АТ: Не зв’язані, крім послуг з планування. 

е) Послуги з планування міст та в 

сфері ландшафтної архітектури 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Не зв’язані  

DE: Застосування національних правил стосовно оплати та 

винагород для всіх послуг, які надаються з-за кордону. 

(СРС 8671 та СРС 8674) HU, RO: Не зв’язані для послуг у сфері ландшафтної архітектури. 

HR: Архітектурні послуги: фізичні і юридичні особи можуть 

надавати ці послуги за згодою Палати архітекторів Хорватії. 

Дизайн або проект, розроблений закордоном, має бути визнаний 

(схвалений) уповноваженою фізичною або юридичною особою в 

Хорватії на предмет відповідності законодавству Хорватії. 

Повноваження для визнання (схвалення) надається 

Міністерством будівництва і міського планування. 

Міське планування: фізичні та юридичні особи можуть надавати 

ці послуги після отримання згоди Міністерства будівництва і 

міського планування. 

  Для Режиму 2 

  Немає 

f) Інженерні послуги; та Для Режиму 1 

g) Комплексні інженерні послуги АТ, SI: Не зв’язані, крім послуг виключно з планування. 

(CPC 8672 та CPC 8673) BG, CY, EL, IT, MT, PT: Не зв’язані  

HR: фізичні і юридичні особи можуть надавати ці послуги за 

згодою Палатою інженерів Хорватії. Дизайн або проект, 

розроблений закордоном, має бути визнаний (схвалений) 

уповноваженою фізичною або юридичною особою в Хорватії на 

предмет відповідності законодавству Хорватії. Повноваження для 

визнання (схвалення) надається Міністерством будівництва і 

міського планування. 

  Для Режиму 2 

  Немає 

h) Послуги у сфері медицини 

(включаючи послуги психологів) 

та стоматології 

Для Режиму 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, 

PT, RO, SK, UK: Не зв’язані   

(СРС 9312 та частина СРС 85201) SI: Не зв’язані  для соціальної медицини, санітарних, 

епідеміологічних, медико-екологічних послуг, поставки крові, 

препаратів із крові, трансплантатів та розтинів. 

  HR: Не зв’язані, крім телемедицини: Немає 

Для Режиму 2 

  Немає 

i) Ветеринарні послуги Для Режиму 1 

(CPC 932) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, 

NL, PT, RO, SI, SK: Не зв’язані.  

  UK: Не зв’язані, крім ветеринарних лабораторій та технічних 

послуг, що надаються ветеринарним хірургам, загального 

консультування, керівництва та інформування, наприклад 

стосовно годування, поведінки та догляду за домашними 

тваринами. 

  Для Режиму 2 

  Немає 

j) 1. Послуги, що надаються 

акушерами Для Режиму 1 
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(частина СРС 93191) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, 

LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Не зв’язані  

j) 2. Послуги медсестер, 

фізіотерапевтів та допоміжного 

медичного персоналу 

FI, PL: Не зв’язані, крім медсестер  

HR: Не зв’язані, крім телемедицини: Немає 

Для Режиму 2 

(частина СРС 93191)  Немає 

k) Роздрібна торгівля лікарськими 

засобами та роздрібна торгівля 

медичними та ортопедичними  

товарами  

Для Режиму 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Не зв’язані  

(CPC 63211)  LV, LT: Не зв’язані, крім замовлень по пошті. 

та інші послуги, що надаються 

фармацевтами
18

 

HU: Не зв’язані, крім для СРС 63211 

Для Режиму 2 

 Немає 

B. Комп’ютерні та пов’язані з 

ними послуги   

(CPC 84) Для Режимів 1 та 2 

  Немає 

C. Послуги у сфері досліджень та 

розробок   

a) Послуги з досліджень та 

розробок у сфері соціальних та 

гуманітарних наук Для Режимів1 та 2 

(СРС 852 крім послуг 

психологів)
19

 
EU: Для послуг у сфері досліджень та розробок, що фінансуються 

державою, ексклюзивні права та повноваження можуть 

надаватись лише громадянам країн-членів Європейського Союзу 

та юридичним особам Європейського Союзу, які мають свою 

штаб-квартиру в Європейському Союзі. 

b) Послуги з досліджень та 

розробок у сфері природничих 

наук (СРС 851) та 

c) Послуги з досліджень та 

розробок у міждисциплінарних 

сферах  

(СРС 853)  

D. Послуги, пов’язані з 

нерухомістю
20

   

a) Що включають особисте або 

орендоване майно Для Режиму 1 

(CPC 821) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Не зв’язані  

  HR: Необхідна комерційна присутність. 

Для Режиму 2 

  Немає 

b) Що надаються за винагороду 

або на договірній основі Для Режиму 1 

(CPC 822) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Не зв’язані  

  HR: Необхідна комерційна присутність. 

Для Режиму 2 

  Немає 

E. Послуги з лізингу та оренди без 

операторів   

a) Послуги з лізингу та оренди 

суден без оператора Для Режиму 1 

(CPC 83103) BG, CY, DE, HU, MT, RO: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

                                                 
18

 Поставка лікарських засобів населенню, як і надання інших послуг, підлягає ліцензуванню та підпадає 

під вимоги та процедури щодо кваліфікації, які застосовуються в країнах-членах Європейського Союзу. 

Як загальне правило, ця діяльність призначається для фармацевтів. У деяких країнах-членах фармацевти 

відповідають лише за видачу ліків. 
19

 Частина СРС 85201, яка міститься у 1.А.h. Послуги у сфері медицини та стоматології. 
20

 Згадана послуга відноситься до професії агента з нерухомості та не впливає на будь-які права/або 

обмеження, які стосуються фізичної та юридичної особи, які купують нерухомість. 
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  Немає 

    

b) Послуги з лізингу та оренди 

літаків без оператора Для Режиму 1 

(CPC 83104) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Не зв’язані  

 

  Для Режиму 2  

  BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Не зв’язані  

  AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, 

SI, SE, UK: Літаки, що експлуатуються авіаперевізником 

Європейського Союзу, повинні бути зареєстрованими в країні-

члені Європейського Союзу, що видала ліцензію авіаперевізнику, 

або будь-де в Європейському Союзі. Тимчасове скасування 

вимог/вейвер може бути отримане для короткострокових 

лізингових контрактів або за надзвичайних обставин. 

c) Послуги з лізингу та оренди 

іншого транспортного обладнання 

Для Режиму 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Не зв’язані  

SE: Постачальники послуг з лізингу та оренди автомобілів або 

деяких позашляховиків (terrängmotorfordon) без водія, які 

надаються в лізинг або оренду на період менш, ніж один рік, 

повинні призначити когось відповідного за забезпечення, серед 

іншого, того, що бізнес ведеться згідно із відповідними 

правилами та з дотриманням правил безпеки дорожнього руху. 

Відповідальна особа повинна проживати в Швеції. 

(CPC 83101, CPC 83102 та CPC 

83105)  

Для Режиму 2 

Немає 

d) Послуги з лізингу та оренди 

інших машин та обладнання 

Для Режиму 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Не зв’язані  

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 

83108 та CPC 83109)  

Для Режиму 2 

Немає 

e) Послуги з лізингу та оренди 

особистих речей та побутових 

товарів 

Для Режимів1 та 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Не зв’язані  (CPC 832)  

f) Оренда телекомунікаційного 

обладнання Для Режимів 1 та 2: 

(CPC 7541) Немає. 

F. Інші комерційні послуги   

a) Послуги в сфері реклами Для Режимів 1 та 2: 

(CPC 871) Немає. 

b) Послуги з досліджень ринку та 

вивчення громадської думки Для Режимів 1 та 2: 

(CPC 864) Немає 

c) Консультативні послуги з 

питань управління Для Режимів 1 та 2: 

(CPC 865) Немає. 

d) Послуги, пов’язані з 

консультаціями з питань 

управління Для Режимів 1 та 2: 

(CPC 866) HU: Не зв’язані для послуг з арбітражу та примирення (СРС 

86602). 

e) Послуги з технічних 

випробувань та проведення 

аналізів 

Для Режиму 1 

IT: Не зв’язані для професій біолога та лаборанта-хіміка 

(CPC 8676)  BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Не зв’язані  

f) Послуги, пов’язані з сільським Для Режиму 1 
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господарством, полюванням та 

лісовим господарством 
ІТ: Не зв’язані для діяльності, яка призначена для агрономів та 

«periti agrari» 

EE, MT, RO, SI: Не зв’язані  

(частина CPC 881)   Для Режиму 2 

 Немає 

g) Послуги, пов’язані з 

рибальством 

Для Режиму 1 

LV, MT, RO, SI: Не зв’язані  

(частина CPC 882) Для Режиму 2 

  Немає 

h) Послуги, пов’язані з 

виробництвом Для Режимів 1 та 2 

(частина СРС 884 та частина СРС 

885) Немає. 

i) Послуги з розміщення та 

забезпечення наявності персоналу 

  

i) 1. Пошук керівного персоналу Для Режиму 1 

(CPC 87201) AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, 

SK, SI, SE: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Не 

зв’язані  

i) 2. Послуги з розміщення 

персоналу  Для Режиму 1 

(CPC 87202) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, 

LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Не 

зв’язані  

i) 3. Послуги із забезпечення 

офісним допоміжним персоналом 

Для Режиму 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, 

PT, RO, SE, SK, SI: Не зв’язані  

(CPC 87203)  Для Режиму 2 

  AT, BG, CY, CZ,  EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Не 

зв’язані  

i)  4. Послуги із забезпечення 

домашньою прислугою, іншими 

торговими та промисловими 

робітниками, няньками та іншим 

персоналом 

Для Режимів1 та 2 

Всі країни-члени крім HU: Не зв’язані  

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)  HU: Немає. 

j) 1. Послуги з проведення 

розслідувань Для Режимів 1 та 2 

(CPC 87301) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, 

LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Не зв’язані  

j) 2. Послуги із забезпечення 

безпеки  Для Режиму 1 

(СРС 87302, СРС 87303, СРС 

87304 та СРС 87305) 

  

HU: Не зв’язані для СРС 87304, CPC 87305  

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, 

SI, SK: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  HU: Не зв’язані для СРС CPC 87304, CPC 87305  

  BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Не зв’язані   

k) Послуги, пов’язані  з науковим і 

технічним консультуванням 

Для Режиму 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SI, UK: Не зв’язані для дослідницьких послуг 

HR: Немає, окрім того, що послуги з базової геологічної, 

геодезичної або видобувної розвідки, а також пов’язані з цим 

послуги щодо захисту довкілля на території Хорватії можуть 
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надаватися лише спільно з/або через місцеву юридичну особу. 

(CPC 8675)  Для Режиму 2 

  Немає 

l) 1. Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту суден 

Для Режиму 1 

Для морських транспортних суден: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, 

FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: Не зв’язані  

(частина CPC 8868)  Для суден внутрішніх водних шляхів: EU крім EE, HU, LV, PL: 

Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає 

l) 2. Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

залізничного обладнання 

Для Режиму 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Не зв’язані   

(частина CPC 8868)  Для Режиму 2 

  Немає 

 l) 3. Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів, мотоциклів, 

снігомобілів та дорожнього 

автомобільного транспортного 

обладнання Для Режимів 1 та 2 

(СРС 6112, СРС 6122, частина 

СРС 8867 та частина СРС 8868) Немає 

l) 4. Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту літаків 

та їх частин 

Для Режиму 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, 

NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

(частина СРС 8868) Для Режиму 2 

  Немає 

l) 5. Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

металопродукції, (неофісного) 

устаткування, (нетранспортного та 

неофісного) обладнання та 

особистих речей та побутових 

товарів
21

 Для Режимів 1 та 2 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, 

CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 та 

CPC 8866) 

Немає 

m) Послуги з прибирання будівель Для Режиму 1 

(CPC 874) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, 

LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає. 

n) Послуги у сфері фотографії Для Режиму 1 

(CPC 875) BG, EE, MT, PL: Не зв’язані для надання послуг з 

аерофотозйомки 

  HR, LV: Не зв’язані для спеціальних фотографічних послуг (CPC 

87504) 

  Для Режиму 2 

  Немає. 

o) Послуги з пакування Для Режимів 1 та 2 

(CPC 876) Немає 

p) Друкарська та видавницька 

справа Для Режимів 1 та 2 

(CPC 88442) Немає 

q) Інші комерційні послуги Для Режимів 1 та 2 

                                                 
21

 Технічне обслуговування та ремонт транспортного обладнання (СРС 6112, 6122, 8867 та 8868) 

містяться у 1.F.1) - 1.F.4). 
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(частина CPC 87909) Немає 

r) Інші  

r) 1. Послуги з письмового та 

усного перекладу 

Для Режиму 1 

PL: Не зв’язані для присяжних перекладачів 

HU, SK: Не зв’язані для офіційних письмових та усних 

перекладів 

(CPC 87905)   Для Режиму 2 

  Немає 

r) 2. Послуги з дизайну інтер’єру 

та інші спеціальні послуги з 

дизайну 

Для Режиму 1 

DE: Застосування національних правил стосовно оплати та 

винагород для всіх послуг, які надаються з-за кордону 

HR: Не зв’язані 

(CPC 87907)  Для Режиму 2 

  Немає 

r) 3. Послуги колекторських 

агентств Для Режимів 1 та 2 

(CPC 87902) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

r) 4. Послуги з надання інформації 

щодо кредитів Для Режимів 1 та 2 

(CPC 87901) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

r) 5. Послуги з розмноження 

документів Для Режиму 1 

(СРС 87904)
22

 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, 

LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає 

r) 6. Послуги з консультування у 

сфері телекомунікацій Для Режимів 1 та 2 

(CPC 7544) Немає 

r) 7. Послуги з прийому замовлень 

по телефону Для Режимів 1 та 2 

(CPC 87903) Немає 

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ 

A. Поштові та кур’єрські послуги   

Послуги, що стосуються обробки
23

 

поштових відправлень
24

 згідно із 

поданим далі списком підсекторів, 

як внутрішнього, так і 

закордонного призначення:  

(і) Обробка адресної письмової 

кореспонденції на будь-якому виді 

фізичного носія
25

, в тому числі 

гібридного поштового зв’язку та 

прямого поштового зв’язку, Для Режимів 1 та 2 

(іі) Обробка адресних посилок та 

бандеролей
26

,  Немає
27

 

(ііі) Обробка адресних друкованих  

                                                 
22

 Не включає послуг з друкування, які підпадають під СРС 88442 та містяться у 1.F.p). 
23

 Під «обробкою» мається на увазі оплата зборів, сортування, транспортування і доставка. 
24

 «Поштове відправлення» відноситься до об’єктів, що обробляються будь-яким державним, чи 

приватним комерційним оператором. 
25

 Наприклад, листи, листівки. 
26

 Книги та каталоги включені до цього підсектору. 
27

 Для підсекторів «і»-«iv» можуть бути потрібними індивідуальні ліцензії, що передбачають специфічні 

зобов’язання щодо універсальних послуг та/ або фінансові внески до компенсаційного фонду. 
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матеріалів
28

, 

(iv) Обробка об’єктів, про які 

йдеться в пунктах «і» – «ііі» 
вище, як таких, що надсилаються 

рекомендованою поштою або з 

оголошеною цінністю поштових 

відправлень,   

(v) Послуги експрес-доставки
29

 

стосовно об’єктів, про які йдеться 

в пунктах «і» – «ііі» вище,  

(vi) Обробка об’єктів без адресата,  

(vii) Обмін документами
30

  

Підсектори «i», «iv» та «v», однак, 

виключаються, коли вони 

підпадають під сферу послуг, до 

яких можуть бути внесені 

застереження, такі як: для одиниць 

кореспонденції, ціна яких є 

меншою ніж 2,5 ціни державного 

базового тарифу, за умови, що 

вони важать менше, ніж 50 

грамів
31

, плюс за умови 

використання послуги замовного 

поштового відправлення під час 

судових чи адміністративних 

процедур   

(частина СРС 751, частина СРС 

71235
32

 та частина СРС 73210
33

)   

B. Телекомунікаційні послуги 

  

(Ці послуги не охоплюють види 

економічної діяльності, що 

складаються з надання контенту, 

що потребує телекомунікаційних 

послуг для його передачі) 

a) Всі послуги, що складаються з 

передачі та прийому сигналів 

будь-якими електромагнітними 

засобами,
34

 за виключенням 

ефірного мовлення
35

  

Для Режимів 1 та 2 

Немає 

                                                 
28

 Журнали, газети та періодичні видання. 
29

 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування і доставка документів,   

друкованих матеріалів, бандеролей, товарів чи інших об’єктів на прискореній основі, з одночасним 

безперервним відстежуванням і контролем за пересуванням цих об’єктів у процесі надання послуги. 
30

 Забезпечення засобами, включаючи надання цільових приміщень, а також транспортування третьою 

стороною, що дозволяє здійснювати самодоставку шляхом взаємного обміну поштовими відправленнями 

між користувачами, які передплатили цю послугу. «Поштове відправлення» відноситься до об’єктів, що 

обробляються будь-яким комерційним оператором чи державним, чи приватним. 
31

 «Одиниці кореспонденції», спілкування у письмовій формі на будь-якому виді фізичного носія, який 

повинен передаватись та доставлятись на адресу, зазначену відправником на самому носії або на його 

упаковці. Книги, каталоги, газети та періодичні видання не вважаються одиницями кореспонденції. 
32

 Транспортування пошти за власний рахунок будь-яким наземним способом. 
33

 Транспортування за власний рахунок авіапоштою. 
34

 Ці послуги не включають «on-line» інформацію та/або обробку даних (включаючи обробку транзакцій) 

(частина СРС 843), які містяться у секторі 1.В. Комп’ютерні послуги.   
35

 Ефірне мовлення визначається як безперервний ланцюг передачі, потрібний для розповсюдження 

сигналів ТВ та радіопрограм для населення, але не включає до себе  технологічні лінії між операторами. 
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b) Послуги супутникового 

мовлення
36

 

Для Режимів 1 та 2 

EU: Немає, за винятком того, що постачальники послуг у цьому 

секторі можуть зобов’язуватись охороняти цілі загальних 

інтересів стосовно передачі контенту через свої мережі 

відповідно до нормативно-правової бази ЄС щодо електронного 

зв’язку 

 BE: Не зв’язані  

3. ПОСЛУГИ З БУДІВНИЦТВА ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ  

Послуги з будівництва та суміжні 

інженерні послуги  

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 

514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 та 

CPC 518)  

Для Режимів 1 та 2 

Немає 

4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ 

(без урахування розподілу зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших військових матеріалів і 

техніки) 

A. Послуги комісійних агентів Для Режимів 1 та 2 

a) Послуги комісійних агентів, 

 що стосуються  автомобілів, 

мотоциклів, снігомобілів, їх 

частин та аксесуарів 

EU за виключенням AT, SI, SE, FI: Не зв’язані для дистрибуції 

хімічних продуктів та дорогоцінних металів (та каменів). 

(частина СРС 61111, частина СРС 

6113 та частина СРС 6121) 

AT: Не зв’язані для дистрибуції піротехнічних виробів, горючих 

матеріалів, вибухових пристроїв і токсичних речовин. 

b) Інші послуги комісійних агентів AT, BG: Не зв’язані для дистрибуції продукції медичного 

призначення, такої як медичне та хірургічне обладнання, медичні 

речовини та об'єкти медичного використання. 

HR: Не зв’язані для дистрибуції тютюнових виробів. 

(CPC 621) Для Режиму 1 

B. Послуги з оптової торгівлі AT, BG, FR, PL, RO: Не зв’язані для дистрибуції тютюну та 

тютюнових виробів.  

a) Послуги з оптової торгівлі, 

 що стосуються  автомобілів, 

мотоциклів, снігомобілів, їх 

частин та аксесуарів IT: Для послуг з оптової торгівлі державна монополія на тютюн 

(частина СРС 61111, частина СРС 

6113 та частина СРС 6121) BG, FI, PL, RO: Не зв’язані для дистрибуції алкогольних напоїв 

b) Послуги з оптової торгівлі, що 

стосуються обладнання 

телекомунікаційних терміналів SE: Не зв’язані для роздрібної дистрибуції алкогольних напоїв 

(частина СРС 7542) AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Не зв’язані для дистрибуції 

лікарських засобів,  

c) Інші послуги з оптової торгівлі BG, HU, PL: Не зв’язані для послуг товарних брокерів. 

(СРС 622 за виключенням послуг з 

оптової торгівлі енергетичними 

продуктами
37

) 

FR: Для послуг комісійних агентів. Не зв’язані для трейдерів та 

брокерів, що працюють на 17 національних ринках свіжої 

харчової продукції. 

Не зв’язані для оптової торгівлі лікарськими засобами. 

C. Послуги з роздрібної торгівлі
38

 MT: Не зв’язані для послуг комісійних агентів 

Послуги з роздрібної торгівлі, що 

стосуються автомобілів, 

мотоциклів, снігомобілів, їх 

частин та аксесуарів 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, 

UK: Для послуг з роздрібної торгівлі не зв’язані, за винятком 

замовлень по пошті. 

(СРС 61112, частина СРС 6113 та   

                                                 
36

 Ці послуги охоплюють телекомунікаційні послуги, що складаються із передачі та прийому радіо та 

телевізійного віщання через супутник (безперервний ланцюг передачі через, потрібний для 

розповсюдження сигналів ТВ та радіопрограм для населення. Це стосується продажу супутникових 

послуг, але не включає до себе продаж пакетів телевізійних програм для домогосподарств. 
37 Ці послуги, що включають СРС 62271, містяться у Послугах у сфері енергетики в 18.D. 
38

 Не включають послуги з технічного обслуговування та ремонту, які містяться у Комерційних послугах 

в 1.В та 1.F.1). 
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частина СРС 6121) 

Послуги з роздрібної торгівлі, що 

стосуються обладнання 

телекомунікаційних терміналів   

(частина CPC 7542)   

Послуги з роздрібної торгівлі 

харчовими продуктами   

(CPC 631)   

Послуги з роздрібної торгівлі 

іншими (неенергетичними) 

товарами, крім роздрібного 

продажу лікарських засобів, 

медичних та ортопедичних 

товарів
39

   

(СРС 632 за виключенням СРС 

63211 та СРС 63297)   

D. Послуги франчайзингу    

(CPC 8929)  

5. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ  

(лише послуги, що фінансуються за рахунок приватних коштів)  

A. Послуги у сфері початкової 

освіти  Для Режиму 1 

(CPC 921) BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Не зв’язані  

B. Послуги у сфері середньої 

освіти Для Режиму 1 

(CPC 922) BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  CY, FI, MT, RO, SE: Не зв’язані  

  Для Режимів 1 та 2 

  LV: Не зв’язані для послуг у сфері освіти, які стосуються послуг 

у сфері технічної та спеціальної освіти рівня середньої школи для 

учнів з обмеженими можливостями (CРС 9224) 

C. Послуги у сфері вищої освіти Для Режиму 1 

(CPC 923) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Не зв’язані  

  FR: Умови щодо громадянства. Проте іноземні громадяни 

можуть мати повноваження від компетентних органів 

засновувати та керувати освітнім закладом та навчати. 

  IT: Умови щодо громадянства для постачальників  послуг, які 

повинні мати повноваження щодо видачі визнаних державою 

дипломів. 

  Для Режиму 2 

  AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Не зв’язані  

  Для Режимів 1 та 2 

  CZ, SK: Не зв’язані для послуг у сфері вищої освіти, крім послуг 

у сфері післясередньої  технічної та спеціальної освіти (СРС 

92310) 

D. Послуги в сфері освіти для 

дорослих Для Режимів 1 та 2 

(CPC 924) CY, FI, MT, RO, SE: Не зв’язані  

  AT: Не зв’язані для послуг у сфері освіти для дорослих за 

допомогою засобів теле- та радіомовлення. 

E. Інші послуги у сфері освіти Для Режимів 1 та 2 

(CPC 929) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Не зв’язані. 

Для режиму 1: 

                                                 
39

 Роздрібний продаж лікарських засобів, медичних та ортопедичних товарів міститься у Професійних 

послугах в 1.А.k). 
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HR: Немає для дистанційного навчання або навчання через 

засоби комунікації. 

Для режиму 2: 

Немає 

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

A. Послуги каналізації Для Режиму 1  

(СРС 9401)
40

 EU: Не зв’язані крім послуг з консультування 

B. Послуги з прибирання  твердих/ 

небезпечних відходів, за 

виключенням транскордонного 

транспортування небезпечних 

відходів Для Режиму 2 

a) Послуги з утилізації сміття Немає 

(CPC 9402)    

b) Послуги з санітарної обробки та 

подібні послуги   

(CPC 9403)   

C. Захист навколишнього повітря 

та клімату   

(СРС 9404)
41

   

D. Відновлення та очищення 

ґрунту та води   

a) Обробка, реабілітація 

забруднених ґрунту та води   

(частина СРС 94060)
42

   

E. Послуги з послаблення шуму та 

вібрації   

(CPC 9405)   

F. Захист біорозмаїття та 

ландшафту    

a) Послуги із захисту природи та 

ландшафту   

(частина CPC 9406)   

G. Інші послуги з охорони 

довкілля та допоміжні послуги   

(CPC 94090)   

7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ   

 A. Послуги зі страхування та 

пов’язані з ними послуги Для Режимів 1 та 2 

 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, 

RO, SK, SE, SI, UK: Не зв’язані для послуг з прямого 

страхування, крім страхування ризиків, пов’язаних з: 

 i) морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому 

така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що 

транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються 

товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв’язку; 

та 

 ii) товарами у міжнародному транзиті 

 AT: Заборонена рекламна діяльність та посередництво від імені 

дочірньої компанії, яка не заснована у Європейському Союзі, або 

філії, яка не заснована в Австрії (крім перестрахування та 

ретроцесії). Обов’язкове авіастрахування, крім страхування 

міжнародного комерційного повітряного транспорту, може 

здійснюватись лише дочірньою компанією, яка заснована в 

Європейському Союзі, або філією, яка заснована в Австрії.  

                                                 
40

 Відповідає комунально-побутовим стічним водам. 
41

 Відповідає послугам з очищення вихлопних газів. 
42

 Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів. 
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 DK: Обов’язкове авіастрахування може здійснюватись лише 

фірмами, які засновані у Європейському Союзі. Жодні особи або 

компанії (включаючи страхові компанії) в Данії не можуть 

допомагати з діловими цілями у здійсненні прямого страхування 

осіб, що проживають у Данії, датських суден або власності у 

Данії, крім страхових компаній, ліцензованих відповідно до 

датського законодавства та датськими компетентними органами. 

 DE: Обов’язкове авіастрахування може здійснюватись лише 

дочірньою компанією, яка заснована в Європейському Союзі, або 

філією, яка заснована в Німеччині. Якщо іноземна страхова 

компанія засновує філію в Німеччині, вона може укладати 

страхові контракти в Німеччині стосовно міжнародного 

транспорту лише через філію, що заснована в Німеччині. 

 FR: Страхування ризиків, пов’язаних із наземним транспортом, 

може здійснюватись лише страховими фірмами, які засновані в 

Європейському Союзі. 

 PL: Не зв’язані, крім перестрахування, ретроцесії та страхування 

товарів, що перевозяться міжнародним транспортом. 

 PT: Авіастрахування  та страхування морського транспорту, яке 

охоплює товари, літаки, корпус літака та відповідальність, може 

здійснюватись лише фірмами, які засновані в ЄС; лише особи або 

компанії, які засновані в ЄС, можуть діяти як посередники у 

такому страховому бізнесі у Португалії. 

  

 Для Режиму 1 

 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, 

SK, SE, SI, UK: Не зв’язані  для посередницьких послуг у 

прямому страхуванні, крім страхування ризиків, пов’язаних з: 

 i) морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому 

така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що 

транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються 

товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв’язку; 

та  

 ii) товарами у міжнародному транзиті 

 BG: Не зв’язані для прямого страхування, крім послуг, які 

надаються іноземними постачальниками іноземним особам на 

території Болгарії. Транспортне страхування, яке охоплює 

товари, транспортні засоби як такі та страхування 

відповідальності стосовно ризиків, що виникають у Республіці 

Болгарія, не може здійснюватись іноземними страховими 

компаніями безпосередньо. Іноземна страхова компанія може 

укладати страхові контракти лише через філію. Не зв’язані  для 

страхування депозитів та подібних компенсаційних схем, а також 

схем з обов’язкового страхування. 

 CY, LV, MT: Не зв’язані  для послуг з прямого страхування, крім 

страхування ризиків, пов’язаних з: 

 i) морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому 

така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що 

транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються 

товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв’язку; 

та  

 ii) товарами у міжнародному транзиті 

 LT: Не зв’язані для послуг з прямого страхування, крім 

страхування ризиків, пов’язаних з: 

 i) морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому числі супутники), причому 

така страховка покриває будь-що або усе з такого: товари, що 

транспортуються, транспортний засіб, яким транспортуються 
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товари, та будь-яка відповідальність, що виникає в цьому зв’язку; 

та 

 ii) товарами у міжнародному транзиті, крім тих, що відносяться 

до наземного транспорту, коли ризик виникає в Литві. 

 BG, LV, LT, PL: Не зв’язані для страхового посередництва 

 FI: Тільки страховики, які мають головний офіс у ЄС або свою 

філію у Фінляндії, можуть пропонувати послуги з прямого 

страхування (включаючи спільне страхування). Надання послуг 

страховим брокером вимагає постійного місцезнаходження та 

реєстрації юридичної особи в ЄС. 

 HU: Надання послуг з прямого страхування на території 

Угорщини страховими компаніями, які не засновані в ЄС, 

дозволяється лише через філію, яка зареєстрована в Угорщині 

 IT: Не зв’язані  для професії актуарія. Транспортне страхування 

товарів, страхування транспортних засобів як таких та 

страхування відповідальності стосовно ризиків, що виникають в 

Італії, може здійснюватись лише страховими компаніями, які 

засновані в Європейському Союзі. Це застереження не стосується 

міжнародного транспортування імпорту до Італії. 

 SE: Надання послуг з прямого страхування дозволяється лише 

через постачальника страхових послуг, уповноваженого у 

Швеції, за умови, що іноземний постачальник послуги та 

шведська страхова компанія належать до однієї групи компаній 

або мають угоду про співробітництво один з одною. 

 ES: Для актуарних послуг: вимоги щодо проживання та 

трирічного відповідного досвіду. 

HR: Не зв’язані для послуг прямого страхування та 

посередництва в прямому страхуванні, окрім 

а) страхування життя: для надання послуг із страхування життя 

іноземним громадянам, що проживають в Хорватії; 

b) страхування, крім страхування життя: для надання послуг зі 

страхування, крім страхування життя, іноземним громадянам, що 

проживають в Хорватії, окрім цивільної відповідальності водія 

c) човни, авіація, транспорт. 

 Для Режиму 2 

 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Не зв’язані  для посередництва. 

 BG: Для прямого страхування болгарські фізичні та юридичні 

особи, а також іноземні особи, які здійснюють бізнес діяльність 

на території Республіки Болгарія, можуть укладати страхові 

контракти лише з постачальниками у зв’язку з їх діяльністю в 

Болгарії, які мають ліцензію на діяльність із страхування в 

Болгарії. Страхова компенсація у результаті цих контрактів 

повинна виплачуватись в Болгарії. Не зв’язані  для страхування 

депозитів та подібних компенсаційних схем, а також 

обов’язкових страхових схем. 

 IT: Транспортне страхування товарів, страхування транспортних 

засобів як таких та страхування відповідальності стосовно 

ризиків, що виникають в Італії, може здійснюватись лише 

страховими компаніями, які засновані в Європейському Союзі. 

Це застереження не стосується міжнародного транспорту, що 

передбачає імпорт до Італії. 

HR: Не зв’язані для послуг прямого страхування та 

посередництва в прямому страхуванні, окрім 

 

а) страхування життя: для можливості іноземним громадянам, що 

проживають в Хорватії, страхувати життя; 

 

b) страхування, крім страхування життя:  

 (і) для можливості іноземним громадянам, що 
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проживають в Хорватії, здійснювати страхування, крім 

страхування життя та окрім страхування цивільної 

відповідальності водія; 

 (іі) страхування особистих або майнових ризиків, яке є 

недоступним у Республіці Хорватія; - компанії, що придбають 

страховку закордоном у зв’язку з інвестиційною діяльністю 

закордоном, в т.ч. обладнанням для такої діяльності; - для 

страхування повернення іноземних кредитів (додаткове 

страхування); - особисте та майнове страхування компаній або 

спільних підприємств, що знаходяться у повній власності і 

здійснюють економічну діяльність в іноземній державі, якщо це 

відповідає законодавству тієї країни або вимагається її 

реєстрацією; - човни, що будуються або ремонтуються, якщо це 

визначено контрактом, укладеним із закордонним клієнтом 

(покупцем); 

 

c) човни, авіація, транспорт. 

B. Банківські та інші фінансові 

послуги (крім страхування) Для Режиму 1 

 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, 

PT, SK, SE, UK: Незв’язані, крім надання фінансової інформації, 

обробки фінансових даних, консультаційних та інших 

допоміжних послуг, крім посередництва 

 BE: Для надання консультативних послуг з питань інвестицій 

потрібно, щоб установа була заснована у Бельгії. 

 BG: Можуть застосовуватись обмеження та умови стосовно 

використання телекомунікаційних мереж. 

 CY: Незв’язані, крім торгівлі оборотними цінними паперами, для 

надання фінансової інформації та обробки фінансових даних, для 

консультаційних та інших допоміжних послуг, крім 

посередництва 

 EE: Для прийому депозитів необхідний дозвіл Естонського 

органу фінансового нагляду та реєстрація згідно з естонським 

законодавством акціонерної компанії, дочірньої компанії або 

філії. 

 Необхідне заснування спеціалізованої компанії з управління для 

здійснення управління інвестиційними фондами і лише компанії 

з юридичною адресою в Європейському Союзі можуть діяти як 

депозитарії активів інвестиційних фондів 

HR: Не зв’язані, крім кредитування, фінансового лізінгу, послуг з 

оплати та переказу грошей, гарантій та зобов’язань, фінансового 

брокерства, надання і передача фінансової інформації і 

консультацій та інших допоміжних фінансових послуг окрім 

посередництва. 

 

 LT: Для здійснення управління інвестиційними фондами 

необхідне заснування спеціалізованої компанії з управління і 

лише компанії з юридичною адресою у Литві можуть діяти як 

депозитарії активів інвестиційних фондів. 

 IE: Надання інвестиційних послуг або консультацій з питань 

інвестицій потребує або (І) отримання дозволу в Ірландії, що 

зазвичай вимагає, щоб суб’єкт був зареєстрований як юридична 

особа, товариство або фізична особа-підприємець, у будь-якому 

випадку з головним офісом/юридичною адресою в Ірландії 

(дозвіл може бути не потрібним у певних випадках, наприклад, 

якщо постачальник послуг третьої сторони не має комерційної 

присутності в Ірландії і послуга не надається приватним особам), 

або (ІІ) отримання дозволу в іншій країні-члені ЄС у 

відповідності до Директиви ЄС з про інвестиційні послуги. 

 IT: Незв’язані для «promotori di servizi finanziari» (фінансовий 
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торговець). 

 LV: Незв’язані, крім участі у випуску всіх видів цінних паперів, 

для надання фінансової інформації та обробки фінансових даних, 

для консультаційних та інших допоміжних послуг, крім 

посередництва. 

 LT: Для управління пенсійними фондами потрібна комерційна 

присутність 

 MT: Незв’язані, крім прийому депозитів, для кредитування всіх 

типів, для надання фінансової інформації та обробки фінансових 

даних, для консультаційних та інших допоміжних послуг, крім 

посередництва  

 PL: Для надання та передачі фінансової інформації, обробки 

фінансових даних та пов’язаного з ними програмного 

забезпечення: вимагається використання державної 

телекомунікаційної мережі або мережі іншого уповноваженого 

оператора. 

 RO: Незв’язані для фінансового лізингу, для торгівлі 

інструментами грошового ринку, валютою, похідними 

інструментами, відсотковими та курсовими інструментами, 

оборотними цінними паперами та іншими оборотними 

інструментами і фінансовими активами, для участі у випуску всіх 

видів цінних паперів, для управління активами та для 

розрахункових та клірингових послуг з фінансовими активами. 

Послуги з платежів та грошових переказів дозволяються лише 

через банк-резидент. 

 SI:  

 (i) Участь у випуску казначейських облігацій, управління 

пенсійними фондами: незв’язані. 

 
(ii) Всі інші підсектори, крім надання та передачі фінансової 

інформації, отримання кредитів (запозичення всіх типів), 

отримання гарантій та зобов’язань від іноземних кредитних 

установ вітчизняними юридичними особами та фізичними 

особами-підприємцями, консультаційні та інші допоміжні 

фінансові послуги: незв’язані. Члени Словенської фондової біржі 

повинні бути зареєстровані як юридична особа в Республіці 

Словенія або бути філіями іноземних інвестиційних фірм або 

банків. 

 

 
Для Режиму 2 

 BG: Можуть застосовуватись обмеження та умови щодо 

використання телекомунікаційної мережі. 

 PL: Для надання та передачі фінансової інформації, обробки 

фінансових даних та пов’язаного з ними програмного 

забезпечення: Вимога щодо використання державної 

телекомунікаційної мережі або мережі іншого уповноваженого 

оператора.  

8. ПОСЛУГИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ  

(лише послуги, що фінансуються за рахунок приватних коштів) 

A. Послуги лікарень Для Режиму 1 

(CPC 9311) AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, 

MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Не зв’язані 

HR: Не зв’язані, крім телемедицини 

C. Послуги стаціонарних 

медичних закладів, крім лікарень Для Режиму 2 

(CPC 93193) Немає 

D. Соціальні послуги Для Режиму 1 

(CPC 933) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Не зв’язані  
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  Для Режиму 2 

  BE: Не зв’язані для соціальних послуг, крім санаторіїв, будинків 

відпочинку та будинків пристарілих 

9. ТУРИЗМ ТА ПОСЛУГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТУРИЗМОМ 

A. Послуги готелів, ресторанів та 

громадське харчування Для Режиму 1 

(CPC 641, CPC 642 та CPC 643) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані, крім громадського 

харчування. 

HR: Не зв’язані 

крім харчування в послугах 

авіатранспорту
43

 

Для Режиму 2 

Немає 

B. Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів 

Для Режиму 1  

BG, HU: Не зв’язані  

(включаючи тур менеджерів) Для Режиму 2 

(CPC 7471) Немає 

C. Послуги екскурсійних бюро Для Режиму 1 

(CPC 7472) BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Не зв’язані. 

  Для Режиму 2 

  Немає 

10. ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ  

(крім аудіовізуальних послуг)  

A. Послуги з організації розваг  

(включаючи театр, концерти, цирк 

і дискотеки)  

Для Режиму 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, 

LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Не зв’язані  

(CPC 9619)  Для Режиму 2 

  CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Не зв’язані  

  BG: Не зв’язані, крім послуг з розваг театральних продюсерів, 

вокальних груп, музичних груп, оркестрів (СРС 96191); послуг, 

що надаються авторами, композиторами, скульпторами, 

естрадними артистами та іншими індивідуальними митцями 

(СРС 96192); допоміжних театральних послуг (СРС 96193) 

  EE: Не зв’язані для інших послуг з організації розваг (СРС 

96199), крім послуг кінотеатрів. 

  LT, LV: Не зв’язані, крім послуг з експлуатації кінотеатрів 

(частина СРС 96199) 

B. Послуги інформаційних 

агентств  Для Режимів 1 та 2 

(CPC 962) Немає 

C. Послуги бібліотек, архівів, 

музеїв та інших культурно-

освітніх закладів Для Режимів 1 

(CPC 963) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

D. Послуги з організації занять 

спортом Для Режимів 1 та 2 

(CPC 9641) AT: Не зв’язані для послуг лижних шкіл та послуг гірських гідів. 

  BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Не зв’язані  

  Для Режиму 1 

  CY, EE, HR: Не зв’язані  

E. Послуги парків культури та 

відпочинку та пляжів Для Режимів 1 та 2 

(CPC 96491) Немає 

11. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

                                                 
43

 Громадське харчування в послугах авіатранспорту міститься у Допоміжних послугах для всіх видів 

транспорту у 12.D.а) Послуги наземних служб. 
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A. Послуги морського транспорту Для Режимів 1 та 2 

 

a) Міжнародні пасажирські 

перевезення 

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT,  PT, RO, SI, SE: 

Фідерні послуги шляхом отримання повноважень. 

(СРС 7211 крім національних 

каботажних перевезень
44

).    

b) Міжнародні вантажні 

перевезення   

Міжнародні вантажні перевезення  

(СРС 7212 крім національних 

каботажних перевезень)
45

   

B. Транспортні послуги на 

внутрішніх водних шляхах Для Режимів 1 та 2 

a) Пасажирські перевезення EU: Заходи, що основані на існуючих або майбутніх угодах щодо 

доступу на внутрішні водні шляхи (включаючи угоди щодо лінії 

Рейн-Майн-Дунай), залишають деякі права на трафік для 

операторів, що знаходяться у відповідних країнах та 

відповідають національним критеріям щодо власності. 

Нормативно-правові норми, що виконують Конвенцію про 

судноплавство по Рейну, Маннгеймська конвенція 1868 року та 

Белградську конвенцію про режим судноплавства на Дунаї та 

додаткових протоколів до неї 1948 року. 

(СРС 7221 крім національних 

каботажних перевезень) 

b) Вантажні перевезення AT: Потрібна зареєстрована компанія або постійна установа в 

Австрії. 

(СРС 7222 крім національних 

каботажних перевезень) BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Не зв’язані  

C. Послуги залізничного 

транспорту Для Режиму 1 

a) Пасажирські перевезення EU: Не зв’язані  

(CPC 7111) Для Режиму 2 

b) Вантажні перевезення Немає. 

(CPC 7112)   

D. Послуги автомобільного 

транспорту Для Режиму 1 

a) Пасажирські перевезення EU: Не зв’язані  

(CPC 7121 та CPC 7122)  Для Режиму 2 

b) Вантажні перевезення Немає  

(СРС 7123, крім перевезень пошти 

за власний рахунок)
46

.   

E. Послуги по транспортуванню 

трубопроводами продуктів, інших 

ніж паливо
47

 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані  

(CPC 7139)  Для Режиму 2: 

  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

12. ДОПОМІЖНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ
48

 

A. Допоміжні послуги для   

                                                 
44

 Без обмежень для сфери діяльності, яка може вважатись каботажем згідно з відповідним національним 

законодавством, цей Графік не включає національний каботажний транспорт, який припускає охоплення 

перевезень пасажирів та вантажів між портом або пунктом, який знаходиться у країні-члені 

Європейського Союзу, та іншим портом або пунктом, який  знаходиться у тієї ж країні-члені, включаючи 

її континентальний шельф, як це передбачено у Конвенції ЄС щодо морського законодавства, та трафіку, 

що починається та закінчується у тому ж самому порту або пункті, який знаходиться у країні-члені. 
45

 Включає фідерні послуги та переміщення порожніх контейнерів операторами міжнародного морського 

транспорту між портами, що знаходяться у тієї ж самій країні. 
46

 Частина СРС 71235, яка міститься у Комунікаційних послугах у 2.А Поштові та кур’єрські послуги. 
47

 Транспортування трубопроводами палива міститься у Послугах у сфері енергетики у 13.В. 
48

 Не включає послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортного обладнання, які містяться 

у Комерційних послугах у 1.F.1) 1 до 1.F.1) 4. 
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морського транспорту 

a) Послуги з обробки вантажів Для Режиму 1: 

b) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах 

EU: Не зв’язані для послуг з обробки вантажів, буксирування та 

маневрових послуг, послуг з митного оформлення та для послуг 

контейнерних терміналів (частина CPC 742) 

c) Послуги з митного оформлення 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Не 

зв’язані для оренди суден з командою 

d) Послуги контейнерних 

терміналів 

e) Послуги морських агентств 

BG: Не зв’язані  f) Морські експедиторські послуги 

g) Послуги з оренди суден з 

командою 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані для послуг зі 

зберігання у складах та пакгаузах 

HR: Не зв’язані, крім для f) послуг агентств з вантажних 

перевезень 

(CPC 7213) 

h) Буксирування та маневрові 

послуги 

 (CPC 7214) 

i) Супроводжувальні послуги для 

морського транспорту Для Режиму 2: 

(частина СРС 745) Немає 

j) Інші супроводжувальні та 

допоміжні послуги   

(частина CPC 749)  

B. Допоміжні послуги для 

транспорту на внутрішніх водних 

шляхах   

a) Послуги з обробки вантажів Для Режимів 1 та 2 

(частина CPC 741) EU: Заходи, що основані на існуючих або майбутніх угодах щодо 

доступу на внутрішні водні шляхи (включаючи угоди щодо лінії 

Рейн-Майн-Дунай), залишають деякі права на трафік для 

операторів, що знаходяться у відповідних країнах та 

відповідають національним критеріям щодо власності. 

Нормативно-правові норми, що виконують Конвенцію про 

судноплавство по Рейну (Маннгеймська конвенція 1868 року). 

 

b) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах 

(частина CPC 742) 

c) Послуги вантажних 

транспортних агентств 

(частина CPC 748) EU: Не зв’язані для буксирування та маневрових послуг. 

d) Послуги з оренди суден з 

командою 

 

HR: Не зв’язані, крім для с) послуг агентств з вантажних 

перевезень 

Для Режиму 1 

(CPC 7223) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Не 

зв’язані для оренди суден з командою 

e) Буксирування та маневрові 

послуги 

(CPC 7224)  

f) Супроводжувальні послуги для 

внутрішнього водного транспорту   

(частина CPC 745)  

g) Інші супроводжувальні та 

допоміжні послуги   

(частина CPC 749)   

C. Допоміжні послуги для 

залізничного транспорту   

a) Послуги з обробки вантажів Для Режиму 1 

(частина CPC 741) EU: Не зв’язані для буксирування та маневрових послуг 

HR: Не зв’язані, крім для f) послуг агентств з вантажних 

перевезень 

 

b) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах Для Режиму 2 
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(частина CPC 742) Немає 

c) Послуги вантажних 

транспортних агентств   

(частина CPC 748)   

d) Буксирування та маневрові 

послуги    

(CPC 7113)   

e) Супроводжувальні послуги для  

залізничного транспорту   

(CPC 743)   

f) Інші супроводжувальні та 

допоміжні послуги   

(частина CPC 749)   

D. Допоміжні послуги для 

автомобільного транспорту   

a) Послуги з обробки вантажів Для Режиму 1 

(частина CPC 741) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Не 

зв’язані для оренди комерційних автомобільних транспортних 

засобів з водіями 

HR: Не зв’язані, крім для с) послуг агентств з вантажних 

перевезень і для f) послуг з підтримки для автомобільного 

транспорту, які передбачають отримання дозволу  

 

b) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах 

(частина CPC 742) Для Режиму 2 

c) Послуги вантажних 

транспортних агентств Немає 

(частина CPC 748)   

d) Оренда комерційних 

автомобільних транспортних 

засобів з водіями   

(CPC 7124)   

e) Супроводжувальні послуги для  

автомобільного транспорту    

(CPC 744)   

f) Інші супроводжувальні та 

допоміжні послуги   

(частина CPC 749)   

Е. Допоміжні послуги для 

повітряного транспорту   

a) Послуги наземних служб 

(включаючи послуги з 

харчування) Для Режиму 1 

  EU: Не зв’язані, крім харчування. 

  Для Режиму 2 

  BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK SI: Не зв’язані. 

b) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах Для Режимів 1 та 2 

(частина CPC 742) Немає. 

c) Послуги вантажних 

транспортних агентств Для Режимів 1 та 2 

(частина CPC 748) Немає 

d) Оренда літаків з екіпажем Для Режимів 1 та 2 

(CPC 734) EU: Літак, що експлуатується авіаперевізником Європейського 

Союзу, повинен бути зареєстрованим у країні-члені, що 

ліцензувала авіаперевізника, або будь-де в Європейському Союзі.  

  Для того, щоб бути зареєстрованим, може бути потрібним, щоб 

літаком володіли або фізичні особи, що відповідають 

специфічним критеріям щодо громадянства, або юридичні особи, 

що відповідають специфічним критеріям щодо власності та 

контролю 
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  Як виключення, літак, зареєстрований за межами ЄС, може бути 

наданим у лізинг іноземним авіаперевізником авіаперевізнику ЄС 

за особливих обставин для надзвичайних потреб, потреб, 

пов’язаних із сезонним навантаженням, або потреб, пов’язаних з 

подоланням експлуатаційних проблем, які не можуть бути 

прийнятно вирішені шляхом лізингу літака, зареєстрованого у 

межах ЄС, та залежить від отримання дозволу з обмеженою 

тривалістю від країни-члена Європейського Союзу, що 

ліцензувала  авіаперевізника Європейського Союзу.    

e) Продажі та маркетинг Для Режимів 1 та 2 

f) Послуги комп’ютерної системи 

резервування квитків (КРС) 

EU: Якщо авіаперевізникам Європейського Союзу не надається 

режим еквівалентний
49

 тому, що надається в Європейському 

Союзі постачальниками послуг КРС за межами ЄС, або якщо 

постачальникам послуг КРС Європейського Союзу не надається 

режим еквівалентний тому, що надається в Європейському Союзі 

авіаперевізниками, що не належать до ЄС, можуть бути вжиті 

заходи для надання «еквівалентного режиму», відповідно, 

авіаперевізникам, що не належать до ЄС, постачальниками 

послуг КРС в Європейському Союзі, або постачальникам послуг 

КРС, що не належать до ЄС, авіаперевізниками в Європейському 

Союзі. 

g) Послуги з експлуатації 

аеропортів Для Режиму 1 

  EU: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає 

F. Допоміжні послуги для 

транспортування трубопроводами 

продуктів, інших ніж паливо
50

 Для Режиму 1: 

a) Послуги зі зберігання у складах 

та пакгаузах інших, ніж паливо, 

що транспортується по 

трубопроводах,  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

(частина CPC 742) Для Режиму 2 

  Немає 

13. ІНШІ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

Надання комбінованих 

транспортних послуг 

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Немає, без 

шкоди для обмежень, вписаних у цей Перелік зобов’язань, що 

впливають на будь-який даний спосіб транспорту. 

 AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK:  

Не зв’язані. 

14. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 

A. Послуги, пов’язані з гірничою 

промисловістю Для Режимів 1 та 2 

(СРС 883)
51

 Немає 

B. Транспортування 

трубопроводами палива Для Режиму 1: 

                                                 
49

 «Еквівалентний режим» означає недискримінаційний режим авіаперевізників Європейського Союзу та 

постачальників послуг КРС Європейського Союзу. 
50 Допоміжні послуги для транспортування трубопроводами палива міститься у Послугах у сфері 

енергетики у 13.С. 
51

 Включають наступні послуги, що надаються за винагороду або на контрактній основі: консультаційні 

послуги, що стосуються гірничої справи, підготовка земельної ділянки, установка бурової вишки, 

буріння, огляд та ремонт бурових доліт, обслуговування обсадних труб, контроль бруду, контроль вмісту 

твердих речовин, ловильні роботи у свердловині, геологічний контроль та контроль буріння, відбір 

керну, тестування свердловини, обслуговування дротів, постачання та управління рідиною для буріння, 

постачання та установка бурильного обладнання, цементування (подача насосом під тиском), послуги з 

інтенсифікації (гідравлічний розрив пласта, кислотна обробка пласта, подача насосом під тиском), 

капітальний ремонт свердловин, заглушка та припинення експлуатації свердловин. 
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(CPC 7131) EU: Не зв’язані  

  Для Режиму 2: 

  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

C. Послуги сховищ для палива, що 

транспортується трубопроводами 

Для Режиму 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Не зв’язані  

(частина CPC 742)  Для Режиму 2 

  Немає 

D. Послуги з оптової торгівлі 

твердим, рідким та газоподібним 

паливом та пов’язаними з ним  

продуктами 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані для послуг з оптової торгівлі електроенергією, 

паром та гарячою водою 

(CPC 62271) Для Режиму 2 

та послуги з оптової торгівлі 

електроенергією, паром та 

гарячою водою Немає 

E. Послуги з роздрібної торгівлі 

моторним паливом Для Режиму 1: 

(CPC 613) EU: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає 

F. Роздрібна торгівля мазутом, 

газом у балонах, вугіллям та 

деревиною 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані для роздрібної торгівлі електроенергією, газом 

(не у балонах), паром та гарячою водою 

(CPC 63297) BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, 

SK, UK: Не зв’язані для роздрібної торгівлі мазутом, газом у 

балонах, вугіллям та деревиною, крім поштових замовлень, де: 

немає. 

та роздрібна торгівля 

електроенергією, газом (не у 

балонах), паром та гарячою водою 

Для Режиму 2 

Немає 

G. Послуги, пов’язані з розподілом 

енергії 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані крім консультаційних послуг, де: немає 

( CPC 887) Для Режиму 2 

  Немає 

15. ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ 

a) Послуги з прання, чистки та 

фарбування 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані  

(CPC 9701)  Для Режиму 2 

  Немає 

b) Перукарські послуги Для Режиму 1: 

(CPC 97021) EU: Не зв’язані  

  Для Режиму 2 

  Немає. 

c) Косметичні послуги, манікюр та 

педикюр 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані  

(CPC 97022)  Для Режиму 2 

  Немає 

d) Інші послуги салонів краси, не 

включені в інші категорії  

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані  

(CPC 97029)  Для Режиму 2 

  Немає 

e) Послуги спа-салонів та послуги 

з масажу (не терапевтичного), у 

тій мірі, у якій вони надаються як 

послуги з релаксації фізичного 

самопочуття, а не для медичних 

Для Режиму 1: 

EU: Не зв’язані  

Для Режиму 2 
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або реабілітаційних цілей
 52

 

(CPC вер. 1.0 97230)  Немає 

g) Послуги з телекомунікаційного 

зв’язку (CPC 7543) Для Режимів 1 та 2 

  Немає 

 

 

                                                 
52

 Терапевтичні масажі та послуги лікування теплом знаходяться у пункті 1.A.h) Медичні послуги, 1.A.j). 

2 Послуги, що надаються медсестрами, фізіотерапевтами, парамедичним персоналом та медико-

санітарне обслуговування (8.A та 8C). 
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ДОДАТОК XVI-C 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ ЗА КОНТРАКТАМИ І 

НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

 

СТОРОНА ЄС 

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, 

лібералізовані Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP), 

стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальників послуг за 

контрактами і незалежних професіоналів (CSS та IP), і зазначає такі обмеження. 

2. Перелік складається з наступних елементів: 

(a) перша колонка зазначає сектор чи підсектор, до якого застосовуються 

обмеження; та 

(b) друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються. 

Сторона ЄС не бере на себе жодних зобов’язань стосовно постачальників послуг за 

контрактами та незалежних професіоналів відносно будь-якого сектора економічної 

діяльності, за винятком тих, що явно перелічені нижче. 

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів: 

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено 

Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991; 

та 

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено  

Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0,  

1998. 

4. Зобов’язання щодо постачальників послуг за контрактами і незалежних  

професіоналів не застосовуються у випадках, коли намір чи результат їхньої  

тимчасової присутності полягає у втручанні або іншому впливі на результат  

будь-якого спору чи переговорів між працівниками і менеджментом. 

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і 

процедурами щодо кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними 

вимогами і процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в 

значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. вимога 

ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, 

необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності 

легального місця проживання на території, на якій здійснюється економічна 

діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, застосовуються у будь-якому 

разі до постачальників послуг за контрактами і незалежних професіоналів 

України. 

6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи щодо субсидій, які 

надаються Стороною. 

7. Нижченаведений перелік не заподіює шкоду існуванню державних монополій і 

виключних прав у відповідних секторах, як це визначено ЄС у його Переліку 

(Додаток XVI-A або Додаток XVI-B до Глави 6 «Заснування підприємницької 

діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.  

8. У секторах, в яких застосовуються тести економічних потреб, їхнім головним 

критерієм буде оцінка відповідної ринкової ситуації у Державі-члені 
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Європейського Союзу або регіоні, в якому буде надаватися послуга, у т.ч. 

відносно кількості існуючих постачальників послуг та впливу на них.  

9. Права і обов’язки, які виникають у зв’язку з нижченаведеним переліком, не  

набувають чинності самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо 

окремим фізичним особам чи юридичним особам. 

10. У нижченаведеному переліку використовуються наступні абревіатури: 

  

AT Австрія 

BE Бельгія 

BG Болгарія 

CY Кіпр 

CZ Чеська Республіка 

DE Німеччина 

DK Данія 

EU Європейський Союз, включаючи усіх його країн-членів 

ES Іспанія 

EE Естонія 

FI Фінляндія 

FR Франція 

EL Греція 

HR Хорватія 

HU Угорщина 

IE Ірландія 

IT Італія 

LV Латвія 

LT Литва 

LU Люксембург 

MT Мальта 

NL Нідерланди 

PL Польща 

PT Португалія 

RO Румунія 

SK Словацька Республіка 

SI Словенія 

SE Швеція 

UK Сполучене Королівство 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

ВСІ СЕКТОРИ Перехідні періоди 

BG та RO: Зобов’язання набувають чинності з 1 січня 2014 року. 

 

Визнання 

EU: Директиви ЄС про взаємне визнання дипломів застосовуються 

лише по відношенню до громадян країн-члені ЄС. Право надавати 

професійні послуги, що регулюються, в одній країні-члені не дає права 

на надання послуг в іншій країні-члені
53

. 

Юридичні консультаційні послуги  

щодо міжнародного публічного 

права та іноземного права (тобто 

законів не-ЄС) 

(частина СРС 861)
54

 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Немає 

BE, ES, HR, IT, EL: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для постачальників 

послуг за контрактом. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

DK: Маркетинг діяльності у сфері юридичного консультування 

обмежений юристами з датською ліцензією на практику. Вимога 

проходження юридичного екзамену в Данії для отримання датської 

ліцензії.  

FR: Для повного (спрощеного) прийому до колегії адвокатів потрібен 

тест на придатність. Доступ юристів до професії «avocat auprès de la 

Cour de Cassation» та «avocat auprès du Conseil d’Etat» залежить від 

квоти та вимог щодо громадянства. 

HR: Повне членство в колегії адвокатів, яке необхідне для надання 

юридичних представницьких послуг, залежить від громадянства 

Послуги в сферах складання актів 

ревізії та бухгалтерського обліку 

(СРС 86212, крім «аудиторських 

послуг», СРС 86213, СРС 86219 та 

СРС 86220) 

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

AT: Роботодавець повинен бути членом відповідного професійного 

об’єднання у приймаючій країні, де таке об’єднання існує.  

FR: Вимога щодо авторизації. Надання послуг у сферах складання актів 

ревізії та бухгалтерського обліку залежить від рішення Міністра 

економіки, фінансів та промисловості за домовленістю з Міністерством 

закордонних справ. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

HR: Вимога щодо проживання. 

Послуги у сфері оподаткування 

(СРС 863)
55

 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Немає. 

AT: Роботодавець повинен бути членом відповідного професійного 

об’єднання у приймаючій країні, де таке об’єднання існує; умови щодо 

громадянства для представництва перед компетентними органами. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

CY: Не зв’язані для подання податкової декларації. 

PT: Не зв’язані. 

HR, HU: Вимога щодо проживання. 

Послуги у сфері архітектури та 

послуги з планування міст та в 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, HR, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

                                                 
53

 Для того, щоб громадяни третіх країн отримали визнання своєї кваліфікації, що розповсюджується на 

весь ЄС, необхідно проведення переговорів щодо Угоди про взаємне визнання згідно з процедурою, 

визначеною у статті 18 цієї Угоди. 
54

 Як і надання інших послуг, Юридичні послуги залежать від вимог та процедур ліцензування, що 

застосовуються у країнах-членах ЄС. Для юристів, які надають правові послуги стосовно цивільного 

міжнародного права та  іноземного права це може приймати, серед іншого, форму відповідно до місцевого 

кодексу етики, використання місцевого звання (якщо немає визнання оригінального звання), вимог із 

страхування, простої реєстрації у колегії адвокатів приймаючої країни або спрощеного прийому до колегії 

адвокатів приймаючої країни шляхом тесту на придатність з легальним або професійним перебуванням у 

приймаючій країні. 
55

 Не включає до себе юридичні консультаційні та представницькі послуги у справах оподаткування, які 

містяться у Юридичних консультаційних послугах щодо публічного міжнародного права та іноземного 

права. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

сфері ландшафтної архітектури    

(СРС 8671 та СРС 8674) 

індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для постачальників 

послуг за контрактом. 

FI: Фізична особа повинна продемонструвати, що вона володіє 

спеціальними знаннями, що мають відношення до послуги, яка 

надається. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності.  

AT: Лише послуги з планування, де: Підтвердження економічної 

необхідності.  

HU, SK: Вимоги щодо проживання. 

Інженерні послуги та  

Комплексні інженерні послуги 

(СРС 8672 та СРС 8673) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для постачальників 

послуг за контрактом. 

FI: Фізична особа повинна продемонструвати, що вона володіє 

спеціальними знаннями, що мають відношення до послуги, яка 

надається. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності.  

AT: Лише послуги з планування, де: Підтвердження економічної 

необхідності. 

HR, HU: Вимоги щодо проживання. 

Комп’ютерні та пов’язані з ними 

послуги  

(СРС 84) 

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для індивідуальних 

спеціалістів. 

LV: Підтвердження економічної необхідності для постачальників 

послуг за контрактом. 

BE: Підтвердження економічної необхідності для індивідуальних 

спеціалістів. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

HR: Вимога щодо проживання для постачальників послуг за 

контрактом. Не зв’язані для індивідуальних спеціалістів 

Послуги у сфері досліджень та 

розробок 

(СРС 851, 852 крім послуг 

психологів
56

, 853) 

EU крім BE, UK: Потрібна угода на надання послуг хостингу із 

затвердженими дослідницькими організаціями
57

. 

CZ, DK, SK: Підтвердження економічної необхідності. 

BE, UK: Не зв’язані  

HR: Вимога щодо проживання 

Послуги у сфері реклами 

(СРС 871) 

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

Консультативні послуги з питань 

управління 

(CPC 865) 

 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

ES, IT: Підтвердження економічної необхідності для індивідуальних 

спеціалістів. 

BE, HR: Підтвердження економічної необхідності для індивідуальних 

спеціалістів. 

                                                 
56

 Частина СРС 85201, яка міститься у Послугах у сфері медицини та стоматології. 
57

 Для всіх країн-членів ЄС, крім DK, схвалення дослідницької організації та угода на надання послуг 

хостингу повинні відповідати умовам, встановленим згідно з Директивою ЄС 2005/71/ЄС. 
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Сектор або підсектор Опис застереження 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

Послуги, пов’язані з 

консультаціями з питань 

управління 

(CРС 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, HR, IT: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

HU: Підтвердження економічної необхідності, крім послуг з арбітражу 

та примирення (86602), де: не зв’язані.  

Послуги з технічних випробувань 

та проведення аналізів 

(СРС 8676) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Немає. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

Супутні науково-технічні 

консультаційні послуги 

(СРС 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Немає.  

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

DE: Не зв’язані для офіційно призначених геодезистів. 

FR: Не зв’язані для операцій з геодезичної зйомки, що відноситься до 

встановлення права на власність та земельного права, де: Не зв’язані.  

BG: Не зв’язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту суден  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: Підтвердження 

економічної необхідності. 

SK: Підтвердження економічної необхідності. 

UK: Не зв’язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

залізничного обладнання  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

UK: Не зв’язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів, мотоциклів, 

снігомобілів та автотранспортного 

обладнання  

(СРС 6112, СРС 6122, частина СРС 

8867 та частина СРС 8868) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

UK: Не зв’язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту літаків 

та їх частин  

(частина СРС 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Немає. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

UK: Не зв’язані. 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

металопродукції, (неофісного) 

устаткування, (нетранспортного та 

неофісного) обладнання та 

особистих речей та побутових 

товарів
58

 

(СРС 633, СРС 7545, СРС 8861, 

СРС 8852, СРС 8864, СРС 8865 та 

8866) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

 

                                                 
58

 Технічне обслуговування та ремонт офісних пристроїв та обладнання, включаючи комп’ютери (СРС 

845), містяться у Комп’ютерних послугах. 
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Послуги з перекладу 

(СРС 87905, крім офіційної та 

сертифікованої діяльності) 

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

BE, ES, IT, EL: Підтвердження економічної необхідності для 

індивідуальних спеціалістів. 

CY, LV: Підтвердження економічної необхідності для постачальників 

послуг за контрактом. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

HR: Не зв’язані для індивідуальних спеціалістів 

Робота з дослідження будівельної 

ділянки 

(СРС 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

Послуги з охорони довкілля 

(СРС 9401
59

, СРС 9402, СРС 9403, 

СРС 9404
60

, частина СРС 94060
61

, 

СРС 9405, частина СРС 9406, СРС 

9409) 

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Немає. 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Підтвердження 

економічної необхідності. 

Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів (включаючи 

тур менеджерів
62

) 

(СРС 7471) 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Немає. 

DK: Підтвердження економічної необхідності за виключенням 

перебування протягом до трьох місяців постачальників послуг за 

контрактом.  

IE: Не зв’язані, крім тур менеджерів. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Підтвердження економічної 

необхідності. 

BE, CY: Не зв’язані, крім тур менеджерів (осіб, чиєю функцією є 

супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, без 

виконання функцій гідів в окремих місцях). 

HR: Вимога щодо проживання. 

UK: Не зв’язані. 

Послуги з організації розваг, крім 

аудіовізуальних послуг 

(включаючи театр, концерти, цирк 

і дискотеки) 

(СРС 9619) 

AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SE: Може бути потрібно підвищення кваліфікації
63

. 

Підтвердження економічної необхідності. 

SI: Тривалість перебування обмежена 7 днями для одного заходу. Для 

послуг цирку та парку розваг тривалість перебування обмежена 30 

днями протягом календарного року. 

FR: Не зв’язані для постачальників послуг за контрактом, за 

виключенням якщо: 

Артисти отримали трудовий контракт від уповноваженого 

підприємства з організації розваг. 

Дозвіл на роботу виданий на період, що не перевищує дев’ять місяців, 

що може відновлюватись на три місяці. 

Потрібне підтвердження економічної необхідності. Головні критерії: 

оцінка ситуації на ринку праці у відповідній сфері діяльності в 

географічному районі, де послуга повинна надаватись. 

Підприємство з організації розваг може заплатити податок в Office 

Français de l'Immigration et de l'Intégration.  

CY: Підтвердження економічної необхідності для концертів та 

дискотек. 

BE, UK: Не зв’язані.  

 

 

                                                 
59

 Відповідає комунально-побутовим стічним водам. 
60

 Відповідає послугам з очищення вихлопних газів. 
61

 Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів. 
62

 Постачальники послуг, чиєю функцією є супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, 

без виконання функцій гідів в окремих місцях. 
63

 Якщо кваліфікацію не було отримано в ЄС та його країнах-членах, заінтересована країна-член може 

оцінювати, чи є ця кваліфікація еквівалентною кваліфікації, що потрібна. 
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ДОДАТОК XVI-D 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ 

(посилання на які міститься у статті 88(1)) 

Право власності на землю 

Іноземні громадяни і особи без громадянства не мають право набувати прав власності на 

землю сільськогосподарського призначення. Іноземні громадяни і особи без 

громадянства не мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, які 

знаходяться у державній та муніципальній власності, або приватизацію земельних 

ділянок, які попередньо надавалися їм для використання. 

Іноземні юридичні особи можуть набувати права власності лише на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення на території населених пунктів у разі придбання 

об’єктів нерухомого майна, пов’язаних з підприємницькою діяльністю в Україні, та поза 

межами території населених пунктів – у разі придбання об’єктів нерухомого майна. 

Нема обмежень на оренду землі іноземцями та іноземними юридичними особами.  

Набуття, придбання, а також оренда чи лізинг нерухомого майна іноземними фізичними 

особами і юридичними особами можуть вимагати дозволу. 

Лісництво: 

Ліси можуть належати лише громадянам і юридичним особам України. 

Набуття державної власності 

Підприємствам і урядовим органам, в яких доля державної власності перевищує 25%, не 

дозволяється брати участь у приватизації українських підприємств.  

Розвідка, розробка і видобуток вуглеводнів  

Заснування повинно відповідати статті 279 (щодо розвідки, розробка та виробництва 

вуглеводнів Глави 11 «Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями») Розділу IV цієї 

Угоди. 

Нотаріальні послуги 

Лише громадянам України дозволяється надавати нотаріальні послуги. 

Медичні й стоматологічні послуги 

Вимоги професійної кваліфікації відповідно до законодавства України. Іноземні 

постачальники послуг повинні говорити українською мовою. 

Приватні послуги, які надаються акушерами, медсестрами, фізіотерапевтами і 

молодшим медперсоналом 

Вимоги професійної кваліфікації відповідно до законодавства України. Іноземні 

постачальники послуг повинні говорити українською мовою. 

Поштові і кур’єрські послуги (у т.ч. послуги експрес-доставки)
64

 

Без зобов’язань щодо національного режиму стосовно звичайних листів
65

 вагою до 50 

грам і листівок. 

                                                 
64

 Зобов’язання щодо поштових і кур’єрських послуг і послуг експрес-доставки застосовуються до 

комерційних операторів всіх форм власності, як приватних, так і державних. 
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Ліцензії можуть вимагатися для: 

(і)  Обробки адресованих письмових повідомлень на будь-яких фізичних носіях
66

, у 

           т.ч.: 

–  Гібридні поштові послуги 

– Пряма пошта  

(іі) Обробки адресованих бандеролей і посилок
67

  

(ііі) Обробки адресованої прес-продукції
68

  

(iv) Обробки предметів, зазначених у пунктах «і»-«ііі» вище, як зареєстрованої або   

            застрахованої пошти, щодо яких існують зобов’язання щодо універсального  

            обслуговування. 

Ці ліцензії можуть підлягати особливим зобов’язанням щодо універсального 

обслуговування та/або фінансового внеску до компенсаційного фонду. 

Освітні послуги 

Початкові освітні послуги, послуги середньої освіти, послуги вищої освіти. 

Відповідно до законодавства України, лише громадянин України може бути керівником 

освітньої установи, незалежно від форми власності. 

Фінансові послуги 

Участь у випуску всіх видів цінних паперів, у т.ч. гарантування і розміщення в якості 

агента (публічне або приватне) і надання послуг, пов’язаних з такими питаннями, може 

здійснюватися лише юридичними особами, які займаються виключно випуском цінних 

паперів, і банками. 

Послуги охорони здоров’я і соціальні послуги 

Вимоги професійної кваліфікації згідно з законодавства України для лікарняних послуг, 

у т.ч. послуг з управління лікарнями та інші послуги у сфері охорони здоров’я людини. 

Рекреаційні, культурні та спортивні послуги  

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

доступу до субсидій для діяльності кінотеатрів. 

Іноземні інвестиції у постачальників послуг агентств новин обмежені на рівні 35%. 

Внутрішній водний транспорт
69

 

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

національних каботажних перевезень. Заходи, які ґрунтуються на існуючих або 

майбутніх угодах про доступ до внутрішніх водних шляхів (у т.ч. угоди стосовно 

маршруту Рейн-Майн-Дунай) передбачають збереження певних прав на перевезення для 

експлуатантів, які базуються у відповідних країнах та відповідають критеріям державної 

належності відносно власності. Підлягає правилам, згідно з якими здійснюється 

імплементація Конвенції про судноплавство по Рейну (Маннгеймська конвенція 1868 

року). 

                                                                                                                                                           
65

 Звичайна доставка, надіслана через поштову скриньку чи поштове відділення і доставлене до  поштової 

скриньки за зазначеною адресою без квитанції. 
66

 Напр. листи, листівки. 
67

 До цього підсектору включені книги і каталоги. 
68

 Журнали, газети і періодичні видання. 
69

 У т.ч. допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту. 
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Послуги повітряного транспорту 

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

внутрішньодержавних і міжнародних послуг повітряного транспорту і послуг, 

регулярних чи нерегулярних, і послуг, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням права на 

перевезення, за винятком послуг ремонту і техобслуговування літаків, продажу і 

маркетингу послуг повітряного транспорту, послуг комп’ютерного бронювання та інших 

допоміжних послуг для послуг повітряного транспорту, таких, як послуги наземного 

обслуговування, послуги оренди літаків з екіпажами і послуги експлуатації аеропортів. 

Умови взаємного доступу на ринки повітряного транспорту будуть врегульовані Угодою 

між Європейським Союзом та його Державами-членами і Україною про створення 

спільного авіаційного простору. 

Послуги залізничного транспорту 

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно 

пасажирських і вантажних перевезень, за винятком режиму, встановленого відповідно 

до статті 136 Глави 6 «Заснування, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу 

IV цієї Угоди. 

Послуги автомобільного транспорту 

Особи, які здійснюють пасажирські й вантажні перевезення, повинні бути зареєстровані, 

як юридичні особи.                                                      
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ДОДАТОК XVI-E 

ПЕРЕЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЩОДО ТРАНСКОРДОННИХ ПОСЛУГ 

(згаданий у статті 95) 

 

І. КОМЕРЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

1.   Професійні послуги 

(а)        Правові послуги 

- Юридичні консультативні та 

представницькі послуги стосовно 

кримінального права 

            (CPC 8611) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Юридичні консультативні та 

представницькі послуги у судових 

процесах стосовно галузей права 

інших ніж кримінальне право 

           (СРС 86119) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Юридичні консультативні та    

представницькі послуги в 

адміністративних процедурах 

           (СРС 8612)  (СРС 86120) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Юридична документація і послуги з 

сертифікації 

            (СРС 8613) 

            (СРС 86130) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Інші юридичні консультативні та 

інформаційні послуги, крім 

нотаріальних послуг 

           (СРС 8619) (СРС 86190) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Надання консультаційних послуг з 

питань внутрішнього законодавства, 

міжнародного законодавства та 

законодавства третіх країн 

           (частина СРС 861) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Нотаріальні послуги 

 

(1) Лише громадянам України дозволено 

надавати нотаріальні послуги 

(2) Немає 
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(b) Послуги в сферах складання актів   

ревізії та бухгалтерського обліку  

       (СРС 862 (крім СРС 86211) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Аудиторські послуги 

           (СРС 86211) 

(1) Немає, крім обов’язкового 

підтвердження аудитором або 

аудиторською фірмою України  

офіційних  аудиторських звітів 

(2) Немає 

(с)    Послуги в сфері оподаткування  

         (CPC 863) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)   Послуги в сфері архітектури 

        (CPC 8671) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e)     Інженерні послуги 

          (CPC 8672) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(f)     Комплексні інженерні послуги 

         (CPC 8673) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(g)    Послуги з планування міст та в сфері   

ландшафтної архітектури     

        (CPC 8674) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(h)     Послуги в сфері медицини та      

          стоматології  

         (CPC 9312) 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

(i)    Ветеринарні послуги 

        (CPC 932) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(j)   Послуги, що надаються акушерами, 

медсестрами, фізіотерапевтами та 

допоміжним медичним персоналом  

       (частина СРС 93191) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

2.   Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги 

(a)   Консультативні послуги щодо 

встановлення комп’ютерного 

програмного забезпечення  

         (CPC 841) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги з впровадження програмного 

забезпечення  

(1) Немає 
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        (CPC 842) (2) Немає 

(c)    Послуги з обробки даних 

         (CPC 843) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)    Послуги зі створення баз даних 

         (CPC 844) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(f)     Інші комп’ютерні послуги: 

- Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту офісної 

техніки та обладнання, в тому числі 

комп’ютери 

           (СРС 845) 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Послуги з підготовки даних  

            (СРС 849) 

(1) Немає 

(2) Немає 

3.   Послуги в сфері досліджень та розробок 

(а)   Послуги з досліджень та розробок у  

сфері природничих наук 

         (СРС 851) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги з досліджень та розробок у   

сфері соціальних та гуманітарних наук  

         (СРС 852) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(с)   Послуги з досліджень та розробок у 

міждисциплінарних сферах 

         (СРС 853) 

(1) Немає 

(2) Немає 

4.   Послуги, пов’язані з нерухомістю 

-       Послуги, пов’язані з нерухомістю 

         (СРС 821-822) 

(1) Немає 

(2) Немає 

5.   Послуги з лізингу та оренди машин без 

операторів 

 

(e)    Інші 

-  Послуги з оренди чи лізингу (крім 

фінансового) 

         (СРС 831-832) 

- В тому числі оренду чи лізинг 

студійного записуючого обладнання  

(1) Немає 

(2) Немає 
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            (СРС 83109)** 

6.   Інші комерційні послуги 

(a)    Послуги в сфері реклами  

         (CPC 871) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b) Послуги з досліджень ринку та  

вивчення громадської думки 

         (CPC 864) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c) Консультативні послуги з питань 

управління 

        (CPC 865) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)  Послуги, пов’язані з консультаціями з 

питань управління 

         (СРС 866) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e)  Послуги з технічних випробувань та 

проведення аналізів, в тому числі 

послуги з інспектування суден 

         (СРС 8676) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(f) Послуги пов’язані з сільським 

господарством, полюванням та лісовим 

господарством (крім боротьби з 

пожеж, оцінки лісового господарства, 

регулювання використання лісів, в 

тому числі послуги з оцінки шкоди 

         (частина СРС 881) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Консультативні послуги з гасіння 

пожеж, оцінки лісових масивів, 

регулювання використання лісів, в 

тому числі послуги з оцінки шкоди) 

         (частина СРС 881) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(g)   Послуги, пов’язані з рибальством 

         (СРС 882) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(h)   Послуги, пов’язані з гірничодобувною 

промисловістю 

         (СРС 883+5115) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(i) Послуги, пов’язані з обробною 

промисловістю 

         (частина СРС 884 + частина СРС 885) 

(1) Немає 

(2) Немає 
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(j)   Послуги, пов’язані з розподілом енергії 

         (СРС 887) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(k)   Послуги з розміщення та забезпечення 

наявності персоналу 

         (СРС 872) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(m)  Послуги, пов’язані  з науковим і 

технічним консультуванням 

         (СРС 8675)       

(1) Немає 

(2) Немає 

(n)   Послуги з технічного обслуговування 

та ремонту обладнання (не в тому 

числі морські судна, літаки або інше 

транспортне обладнання) 

         (СРС 6112, 6122, 633+8861-8866) 

-       В тому числі послуги з технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів 

(СРС 8867) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(o)   Послуги з прибирання будівель 

         (СРС 874) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(p)  Послуги в сфері фотографії (крім 

аерофотозйомок) 

         (СРС 875) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(q)    Послуги з пакування 

         (СРС 876) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(r)     Друкарська та видавницька справа 

         (СРС 88442) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(s)    Інші комерційні послуги 

         (СРС 87909)* 

(1) Немає 

(2) Немає 

(t)    Інші 

- Послуги з письмового та усного 

перекладу 

       (СРС 87905) 

(1) Немає 

(2) Немає 

II.    ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ 



1. та 2.  Поштові та кур’єрські послуги (в тому числі послуги експрес-доставки
70

) 

Послуги, що стосуються обробки
71

 об’єктів 

згідно із поданим далі списком 

підсекторів, як внутрішнього, так і 

закордонного призначення. З метою 

дотримання наступних зобов’язань, з 

письмової кореспонденції виключено 

прості листи
72

 вагою до 50 грамів та 

листівки. 

(і) Обробка адресної письмової 

кореспонденції на будь-якому виді 

фізичного носія
73

, в тому числі: 

- гібридного поштового зв’язку  

- прямого поштового зв’язку 

(іі) Обробка адресних посилок та 

бандеролей
74

 

(ііі) Обробка адресних друкованих 

матеріалів
75

 

(іv)   Обробка об’єктів, про які йдеться в 

пунктах «і» – «ііі» вище, як таких, що 

надсилаються рекомендованою 

поштою або з оголошеною цінністю 

поштових відправлень 

(1) (2) Системи ліцензування можуть бути 

запроваджені для підсекторів від (і) до 

(іv), щодо яких існують загальні 

Універсальні зобов’язання у сфері 

послуг. На ці ліцензії може 

поширюватися дія конкретних 

універсальних зобов’язань у сфері 

послуг та / або щодо фінансових 

внесків у компенсаційний фонд. Це не 

стосується підсекторів від (v) до (vііі).  

 

(v)   Послуги експрес-доставки
76

 стосовно 

об’єктів, про які йдеться в пунктах «і» 

– «ііі»  вище 

(vі)   Обробка об’єктів без адресата 

(vіі)  Обмін документами
77

 

(vііі)  Інші послуги, не визначені ніде   

 

3. Телекомунікаційні послуги 

                                                 
70

 Зобов’язання щодо поштових та кур’єрських послуг і послуг експрес-доставки застосовується на   

комерційних операторів будь-якої форми власності, як приватних, так і державних. 
71

 Під «обробкою» мається на увазі оплата зборів, сортування, транспортування і доставка. 
72

 Звичайна доставка відправлень з використанням поштової скриньки або поштового відділення та 

доставлені до поштової скриньки за вказаною адресою без розписок. 
73

 Наприклад, листи, листівки. 
74

 Книги та каталоги включені до цього підсектору. 
75

 Журнали, газети та періодичні видання. 
76

 Послуги експрес-доставки визначаються як збирання, транспортування і доставка документів, 

друкованих матеріалів, бандеролей, товарів чи інших об’єктів на прискореній основі, з одночасним 

безперервним відстеженням і контролем за пересуванням цих об’єктів у процесі надання послуги. 
77

 Надання засобів, в тому числі надання спеціальних приміщень, а також транспортування третьою 

стороною, що забезпечують можливість доставки власними силами поштових об’єктів шляхом 

взаємообміну між користувачами, які користуються цією послугою. Під поштовими об’єктами 

розуміються об’єкти, з якими мають справу комерційні оператори будь-якого типу, як державні, так і 

приватні. 
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Базові телекомунікаційні послуги: 

(а) Послуги телефонного зв’язку 

загального користування 

         (CPC 7521) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги з передачі пакетів даних 

        (CPC 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c)   Послуги з передачі даних з комутацією 

ліній  

         (СРС 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)   Послуги телексу 

         (CPC 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e)    Послуги телеграфу 

         (CPC 7522) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(f)    Послуги факсу  

        (СРС 7521**+7529**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(g)  Послуги орендованих телефонних    

ліній 

         (СРС 7522**+7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(о)    Інші  

-       Послуги з мобільного голосового   

        зв’язку та передачі даних 

         (СРС 75213) 

-        Послуги з пейджингу 

         (СРС 75291) 

-       Послуги з телеконференцій 

         (СРС 75292) 

-  Комплексні послуги в сфері 

електронного зв’язку, за винятком 

трансляції
78

 

         (СРС 7526) 

(1) Немає 

(2) Немає 

Послуги з доданою вартістю 

(h) Послуги з електронної передачі 

повідомлень та інформації  

(1) Немає 

                                                 
78

 Трансляція визначається як безперервний канал для передачі сигналів телевізійних і радіо програм на 

загальну аудиторію, який, однак, не включає до себе технологічні лінії між операторами. 
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         (CPC 7523**) (2) Немає 

(і)    Послуги голосової пошти (V-mail) 

         (CPC7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(j)  Послуги з передачі інформації та баз 

даних в режимі он-лайн 

         (СРС 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(к)  Послуги з електронного обміну даними 

(ЕОД) 

         (CPC 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(l)  Послуги телефаксу з доданою вартістю, 

в тому числі функції зберігання та 

направлення, функції зберігання та 

виклику  

         (СРС 7523**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(m) Послуги з конверсії кодів та протоколів (1) Немає 

(2) Немає 

(n) Обробка інформації та/або обробка 

даних в режимі он-лайн (в тому числі 

обслуговування транзакцій) 

         (CPC843**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

III.   ПОСЛУГИ З БУДІВНИЦТВА ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ 

- Попередні підготовчі роботи на 

будівельних майданчиках 

         (СРС 511) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(a) Загальні будівельні роботи зі 

спорудження будівель 

         (CPC 512) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)  Загальні будівельні роботи у сфері 

цивільного будівництва, в тому числі 

послуги з драгування 

         (CPC 513) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(с)   Збір та монтаж будівель та обладнання 

з готових конструкцій 

         (CPC 514+516) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d) Закінчення будівництва та  

оздоблювальні роботи 

(1) Немає 

(2) Немає 
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         (CPC 517) 

(e)   Інші 

-      Спеціальні будівельні роботи 

        (СРС 515) 

(1) Немає 

(2) Немає 

-  Послуги з оренди обладнання для 

будівництва або знесення будівель чи 

цивільних інженерних споруд, з 

оператором 

         (СРС 518) 

(1) Немає 

(2) Немає 

IV.   ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ 

(a)   Послуги комісійних агентів 

        (CPC 621, 6111, 6113, 6121) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги  з оптової торгівлі 

        (CPC 6121, 61111, 6113, 622  

        (крім СРС 62262) 

(1) Немає 

(2) Немає 

-  Послуги з оптової торгівлі книгами, 

газетами, журналами (крім 

канцелярських товарів) 

         (СРС 62262) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c)    Послуги з роздрібної торгівлі 

        (СРС 631+632+6111+6113+ 6121+613, 

в тому числі торгівлі фонограмами, 

відеозаписами і касетами СРС 63234) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)    Послуги франчайзингу 

         (СРС 8929) 

(1) Немає 

(2) Немає 

V.    ПОСЛУГИ У СФЕРI ОСВIТИ 

(a)   Послуги у сфері початкової освіти  

        (CPC 921) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги у сфері середньої освіти  

        (CPC 922) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c)    Послуги у сфері вищої освіти 

         (CPC 923) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)   Послуги в сфері освіти для дорослих 

         (СРС 924) 

(1) Немає 

(2) Немає 



 

 57  

(e)    Інші послуги у сфері освіти 

         (CPC 929) 

(1) Немає 

(2) Немає 

VI.    ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

(a)    Послуги каналізації 

         (СРС 9401) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(b)   Послуги з прибирання відходів 

         (СРС 9402) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c)   Послуги з санітарної обробки 

         (СРС 9403) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d)    Інші 

-      Послуги з очищення вихлопних газів 

         (СРС 9404) 

(1) Немає 

(2) Немає 

-      Послуги з послаблення шуму 

          (СРС 9405) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Послуги із захисту природи та 

ландшафтів 

         (СРС 9406) 

(1) Немає 

(2) Немає 

-      Інші послуги з охорони довкілля 

         (СРС 9409) 

(1) Немає 

(2) Немає 

VII.  ФIНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

1.    Послуги зі страхування та пов’язані з ними послуги 

Іноземні страхові компанії можуть надавати страхові послуги через свої філії тільки 

через 5 років з дня вступу України до СОТ. 



 

 58  

(i) Пряме страхування (в тому числі 

сумісне страхування): 

       (A) Послуги зі страхування життя 

       (B) Послуги зі страхування, крім 

страхування життя (в тому числі 

морське та авіаційне страхування) 

(ii)  Послуги перестрахування та ретроцесії  

(іv) Допоміжні послуги зі страхування, такі 

як консультування, актуарні послуги, 

послуги з оцінки ризиків та послуги з 

врегулювання претензій 

(1) Не зв’язані, за винятком того, що  

немає для: 

       страхування ризиків, пов’язаних з   

морськими перевезеннями, 

комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому 

числі супутники), причому така 

страховка покриває будь-що або усе з 

такого: товари, що транспортуються, 

транспортний засіб, яким 

транспортуються товари, та будь-яка 

відповідальність, що виникає в цьому 

зв’язку; 

(a)   перестрахування; 

(b) допоміжні послуги зі страхування. 

(2)  Немає 

(ііі) Страхове посередництво, таке як 

послуги брокерів та агентств 

 

(1)  Не зв’язані, за винятком того, що  

немає для: 

       страхування ризиків, пов’язаних з   

морськими перевезеннями, 

комерційною авіацією, запуском 

космічних ракет і фрахтом (в тому 

числі супутники), причому така 

страховка покриває будь-що або усе з 

такого: товари, що транспортуються, 

транспортний засіб, яким 

транспортуються товари, та будь-яка 

відповідальність, що виникає в цьому 

зв’язку; 

(c)   перестрахування. 

Через 5 років з дати вступу до СОТ: немає. 

(2)   Немає 

2.     Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування) 

(v)  Послуги з прийняття внесків та інших 

коштів, що підлягають поверненню, 

від населення  

(1) Немає 

(2) Немає 

(vi) Послуги з кредитування всіх видів, в 

тому числі споживчий кредит, кредит 

під заставу, факторинг та фінансування 

комерційних операцій 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

(vii)  Послуги з фінансового лізингу (1) Немає 
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 (2) Немає 

(viii) Усі послуги зі здійснення виплат та 

грошових переказів, в тому числі 

кредитні, платіжні та дебітові картки, 

дорожні чеки та банківські чеки 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

(ix) Послуги надання гарантій та 

поручительств 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

(x) Послуги зі здійснення торгівлі за 

власний рахунок або за рахунок 

покупців, чи то на біржі, на 

позабіржовому ринку, або іншим 

чином, таким: 

 

 

-        (А)  інструментами грошового  ринку 

(в тому числі чеки, рахунки, депозитні 

сертифікати) 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

-       (B)  іноземною валютою 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

-       (C)  похідними продуктами, в тому 

числі (але не обмежуючись) ф’ючерси 

та  опціони 

 

(1) Не зв’язані 

(2) Немає 

 -       (D)  інструментами грошового ринку, 

пов’язаними з курсами валют та 

процентними ставками, в тому числі 

такі продукти, як своп, форвардні 

угоди  

 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

-        (E)  ліквідними цінними паперами 

 

(1) Немає 

(2) Немає 

-     (F)   іншими обіговими інструментами, 

в  тому числі злитками дорогоцінних 

металів 

(1) Немає 

(2) Немає 

(xi) Участь у випуску всіх видів цінних 

паперів, в тому числі підписку та 

розміщення як посередників (публічно 

чи приватно) та надання послуг щодо 

(1) Немає 

(2) Немає 
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такого випуску 

(xii)  Посередницькі послуги на грошовому 

ринку 

(1) Немає 

(2) Немає 

(xiii) Послуги з управління майном, такі як 

готівкове або безготівкове управління, 

всі форми колективного управління 

інвестиціями, управління пенсійним 

фондом, послуги з довірчого 

зберігання та трастового 

обслуговування 

(1) Немає 

(2) Немає 

(xіv) Послуги з клірингу та фінансового 

управління майном, в тому числі 

забезпечення, похідні інструменти та 

інші обігові інструменти 

(1) Немає 

(2) Немає 

(xv)  Надання і передача фінансових даних, 

програмного забезпечення для обробки 

фінансових даних і пов’язаних 

операцій постачальниками інших 

фінансових послуг 

(1) Немає 

(2) Немає 

(xvi) Консультативні, посередницькі та 

інші допоміжні фінансові послуги з 

усіх видів діяльності, перелічених у 

пунктах «v»-«xv», в тому числі довідки 

про кредитоспроможність і аналіз 

кредиту, дослідження та поради з 

питань інвестицій і портфеля цінних 

паперів, поради з питань придбання та 

корпоративної реструктуризації і 

стратегії  

(1) Немає 

(2) Немає 

VIII.  ПОСЛУГИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

(а) Послуги лікарень, в тому числі послуги 

з менеджменту лікарень 

        (СРС 9311) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(b) Інші послуги стосовно здоров’я людини 

      (СРС 9319 (крім 93191)) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(c) Соціальні послуги 

      (СРС 933**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

IX. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНI З ТУРИЗМОМ 

(a) Послуги готелів та ресторанів (в тому 

числі громадське харчування), в тому 

(1) Немає 

(2) Немає 
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числі послуги з готельного 

менеджменту 

       (CPC641-643) 

(b) Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів 

       (CPC7471) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c)    Послуги екскурсійних бюро 

        (CPC7472) 

(1) Немає 

(2) Немає 

X. ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ 

ЗАХОДІВ 

(а) Послуги з організації розваг (в тому 

числі театр, концерти, цирк) 

      (CPC9619) за винятком послуг 

діяльності кінотеатрів 

      (СРС 96199**) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

- Діяльність кінотеатрів 

       (CPC 96199**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

- Послуги інструкторів з танців, крім 

спортивних 

     (СРС 96195**) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(b)  Послуги інформаційних агентств 

       (СРС 962) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(c) Послуги бібліотек, архівів, музеїв та 

     інших культурно-освітніх закладів 

    (CPC963) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(d) Послуги з організації занять спортом 

(СРС 9641) та інших видів відпочинку 

(СРС 9649) за винятком послуг 

азартних ігор за заключень парі 

(1) Немає 

(2) Немає 

XI. ТРАНСПОРТНI  ПОСЛУГИ 

1.   Послуги морського транспорту 

- Міжнародний транспорт (вантажний та 

пасажирський) (CPC 7211 та 7212 за 

винятком каботажних перевезень) 

 

(1) (a) Рейсові перевезення, в т.ч. 

пасажирські перевезення: немає 

    (b) Великогабаритні, без визначеного 

маршруту, та інші міжнародні 

перевезення, у т. ч. пасажирські 
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перевезення: немає  

(2) Немає 

- Послуги з обробки морських вантажів  

 (СРС 741) 

- Послуги складів та пакгаузів (CPC 742) 

- Послуги з митного оформлення для 

послуг з морських перевезень 

- Послуги контейнерних терміналів 

-  Морські агентські послуги 

-  (Морські) експедиційні послуги 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

2.   Перевезення внутрішніми водними шляхами 

(а) Перевезення пасажирів і вантажів (за 

винятком каботажу) 

     (СРС 7221, 7222) 

(1) Заходи, що основані на існуючих або 

майбутніх угодах щодо доступу на 

внутрішні водні шляхи (включаючи 

угоди щодо лінії Рейн-Майн-Дунай), 

залишають деякі права на трафік для 

операторів, що знаходяться у 

відповідних країнах та відповідають 

національним критеріям щодо 

власності. Нормативно-правові норми, 

що виконують Конвенцію про 

судноплавство по Рейну 

(Маннгеймська конвенція 1868 року) 

та Белградську конвенцію про режим 

судноплавства на Дунаї. 

(2) Немає 

(b) Послуги з оренди суден з командою 

     (CPC 7213) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d) Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту суден 

       (CPC 8868**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e) Послуги  з буксирування 

     (СРС 7224) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(f) Допоміжні послуги на внутрішніх 

водних шляхах 

       (СРС 745) 

(1) Немає 

(2) Немає 

3.   Послуги повітряного транспорту 

(а) Ремонтне та технічне обслуговування (1) Немає 
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літаків (2) Немає 

(в) Торгівля і маркетинг послуг з 

авіаперевезень 

(1) Немає 

(2) Немає 

(с) Система комп’ютерного резервування 

квитків 

(1) Немає 

(2) Немає 

5.   Послуги залізничного транспорту 

(а), (b) Пасажирські та вантажні 

перевезення 

(СРС 7111+7112) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

за межами колії: 

(d) Технічне обслуговування та ремонт 

залізничного обладнання 

       (СРС8868**) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e). Допоміжні послуги для послуг із 

залізничних  перевезень 

      (СРС 743) 

(1) Немає 

(2) Немає 

6.   Послуги автомобільного транспорту 

(а) Пасажирські перевезення 

     (СРС 7121+7122) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(b) Перевезення вантажів  

     (СРС 7123) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

(c) Послуги з оренди комерційних 

транспортних засобів з водіями 

      (CPC 7124) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d) Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту обладнання автомобільного 

транспорту (СРС 6112+8867) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(e) Допоміжні послуги у сфері послуг 

автомобільного транспорту 

      (CPC744) 

(1) Немає 

(2) Немає 

7.   Трубопровідний транспорт 

(а) Транспортування нафти і газу 

    (СРС 7131) 

(1) Немає 

(2) Немає 
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(b) Транспортування інших продуктів 

     (СРС 7139) 

(1) Немає 

(2) Немає 

8.   Допоміжні послуги для всіх видів транспорту 

(а) Послуги з обробки вантажів 

     (СРС 741) 

(1) Не зв’язані для наземних послуг для 

авіатранспорту 

(2) Немає 

(b) Послуги зі зберігання у складах та 

пакгаузах 

       (CPC 742) 

(1) Не зв’язані для наземних послуг для 

авіатранспорту 

(2) Немає 

(с) Послуги транспортних агентств з 

вантажних перевезень 

      (CPC748) 

(1) Немає 

(2) Немає 

(d) Інші  

- Інспектування вантажів 

   (Частина СРС 749**) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

XII. ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ 

- Косметичні послуги та послуги з 

   фізичного оздоровлення 

- Послуги з масажу, крім лікувального 

    масажу  

    (частина СРС Ver. 1.0: 97230)
79

 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

- Санаторно-курортні послуги          

    (частина СРС Ver. 1.0: 97230)
80

, в тому 

числі послуги з управління курортами  

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

- Перукарські послуги та інші послуги 

салонів краси 

(СРС 9702) 

(1) Не зв’язані  

(2) Немає 

 

 

                                                 
79

 Цей підклас не включає медичні послуги, класифіковані у 931.  
80

 Цей підклас не включає медичні послуги, класифіковані у 931.  



 

ДОДАТОК XVI-F 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ ЗА КОНТРАКТАМИ І 

НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ 

  

УКРАЇНСЬКА СТОРОНА 

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, 

лібералізовані Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) цієї Угоди 

(CSS та IP), стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальників 

послуг за контрактами і незалежних професіоналів (CSS та IP), і зазначає такі 

обмеження. 

2. Перелік складається з наступних елементів: 

(a) Перша колонка зазначається сектор чи підсектор, до якого 

застосовуються  обмеження; та 

(b) Друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються. 

Україна не бере на себе жодних зобов’язань стосовно постачальників послуг за 

контрактами та незалежних професіоналів відносно будь-якого сектора економічної 

діяльності, за винятком тих, що явно перелічені нижче. 

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів: 

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено 

Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991;та 

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено 

Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 

1998. 

4. Зобов’язання щодо постачальників послуг за контрактами і незалежних 

професіоналів не застосовуються у випадках, коли намір чи результат їхньої 

тимчасової присутності полягає у втручанні або іншому впливі на результат 

будь-якого спору чи  переговорів між працівниками і менеджментом.  

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і 

процедурами щодо кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними 

вимогами і процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в 

значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. вимога 

ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, 

необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності 

легального місця проживання на території, на якій здійснюється економічна 

діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, застосовуються у будь-

якому разі до постачальників послуг за контрактами і незалежних 

професіоналів ЄС та його Держав-членів. 

6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, які стосуються субсидій, 

що надаються Стороною. 

7. Нижченаведений перелік не впливає на існування державних монополій і 

виключних прав у відповідних секторах, як це визначено Україною у її 

Переліку (Додаток XVI-D або Додаток XVI-E) до Глави 6 «Заснування, 

торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.  
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8. Права і обов’язки, які виникають у зв’язку з нижченаведеним переліком, не 

набувають чинності самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо 

окремим фізичним особам чи юридичним особам. 
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Сектор або підсектор 
Опис застереження 

Юридичні консультаційні послуги  

щодо  міжнародного публічного 

права та іноземного права  

(СРС 861) 

Немає 

Послуги в сферах складання актів 

ревізії та бухгалтерського обліку 

(СРС 86212, крім «аудиторських 

послуг», СРС 86213, СРС 86219 та 

СРС 86220) 

Немає 

Послуги у сфері оподаткування 

(СРС 863)
81

 

Немає 

Послуги у сфері архітектури та 

послуги з планування міст та в 

сфері ландшафтної архітектури    

(СРС 8671 та СРС 8674)  

Немає 

Інженерні послуги та  

Комплексні інженерні послуги 

(СРС 8672 та СРС 8673) 

Немає 

Комп’ютерні та пов’язані з ними 

послуги  

(СРС 84) 

Немає 

Послуги у сфері досліджень та 

розробок 

(СРС 851, 852 крім послуг 

психологів
82

, 853) 

Потрібна угода щодо надання послуг хостингу із затвердженими 

дослідницькими організаціями. 

Послуги у сфері реклами 

(СРС 871) 

Немає 

Консультативні послуги з питань 

управління 

(CPC 865) 

Немає 

Послуги, пов’язані з 

консультаціями з питань 

управління 

(CРС 866) 

Немає 

                                                 
81

 Не включає до себе юридичні консультаційні та представницькі послуги з питань оподаткування, які 

повинні міститься у Юридичних консультаційних послугах  щодо  публічного міжнародного права та 

іноземного права. 
82

 Частина СРС 85201, яка міститься у Послугах у сфері медицини та стоматології. 
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Сектор або підсектор 
Опис застереження 

Послуги з технічних випробувань 

та проведення аналізів 

(СРС 8676) 

Немає 

Супутні науково-технічні 

консультаційні послуги 

(СРС 8675) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту суден  

(частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

залізничного обладнання  

(частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

автомобілів, мотоциклів, 

снігомобілів та дорожнього 

транспортного обладнання  

(СРС 6112, СРС 6122, частина СРС 

8867 та частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту літаків 

та їх частин  

(СРС частина СРС 8868) 

Немає 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

металопродукції, (неофісного) 

устаткування, (нетранспортного та 

неофісного) обладнання та 

особистих речей та побутових 

товарів
83

 

(СРС 633, СРС 7545, СРС 8861, 

СРС 8852, СРС 8864, СРС 8865 та 

8866) 

Немає 

Послуги з перекладу 

(СРС 87905, крім офіційної та 

сертифікованої діяльності) 

Немає 

Робота з дослідження будівельної 

ділянки 

(СРС 5111) 

Немає 

                                                 
83

 Технічне обслуговування та ремонт офісних пристроїв та обладнання, включаючи комп’ютери (СРС 

845), містяться у Комп’ютерних послугах. 
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Сектор або підсектор 
Опис застереження 

Послуги з охорони довкілля 

(СРС 9401
84

, СРС 9402, СРС 9403, 

СРС 9404
85

, частина СРС 94060
86

, 

СРС 9405, частина СРС 9406, СРС 

9409) 

Немає 

Послуги бюро подорожей та 

туристичних агентів (включаючи 

тур менеджерів
87

) 

(СРС 7471) 

Немає 

Послуги з організації розваг, крім 

аудіовізуальних послуг 

(включаючи театр, концерти, цирк 

і дискотеки) 

(СРС 9619) 

Може бути потрібно підвищення кваліфікації
88

. 

                                                 
84

 Відповідає комунально-побутовим стічним водам. 
85

 Відповідає послугам з очищення вихлопних газів. 
86

 Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів. 
87

 Постачальники послуг, чиєю функцією є супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, 

без виконання функцій гідів в окремих місцях. 
88

 Якщо кваліфікацію не було отримано в Україні, Україна може оцінювати, чи є ця кваліфікація 

еквівалентною кваліфікації, що потрібна. 
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