
Навчальний курс УНТЦ «Товари та технології 

подвійного використання: загальна правова основа, 

ключові моменти, технічні аспекти та тестові ситуації за 

режимами РКРТ і ГЯП» 

Програма, 20-24 травня 2019 р., м. Київ (Україна) 

 

Понеділок, 20 травня 

10:30 – 11.00 Реєстрація. Привітання учасників. ТППУ 

11.00 – 13.30  
(з перервою) 

Теоретичне заняття: 
Резолюція 1540 РБ ООН, міжнародні режими та угоди.   
Регламент ЄС 428/2009 щодо товарів подвійного 
використання (структура, пункти, слабкі місця тощо). 
Країни під санкціями та (або) ембарго (Росія, Іран). 
Підхід США: екстериторіальність і правило 
«малозначущих поставок».  
Головні відмінності норм щодо товарів подвійного 
використання ЄС та України 

Анджело 
Мінотті 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30 – 15:30 Продовження лекції Анджело Мінотті (за необхідності). 
 

Анджело 
Мінотті 
 

15:30 – 16:00 Перерва на каву  

16:00 – 17:00  
 

Українське законодавство з експортного контролю і 
митне законодавство. 
Обговорення, питання та відповіді 

ДСЕКУ, ДФС 

Вівторок, 21 травня 

9:00 – 11:00 Огляд останніх змін у порядку міжнародних передач 
товарів подвійного використання (ТПВ), а також у 
Єдиному контрольному списку. 

– Практичні вправи 

ІЯД 

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:30 – 12:45 Використання електронних та друкованих довідників із 
законодавства і ТПВ  

– Приклади класифікації 

ІЯД 

12:45 – 13:30 Кореляційні таблиці ГС – КНЕК та їх використання для 
ідентифікації ТПВ. Графа 33 в МД. 

ІЯД 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30 – 15:30  Особливості ідентифікації товарів ПВ з використанням 
Єдиного списку.  
Частина 1. Ядерний паливний цикл та ТПВ, що в ньому 
використовуються. 

– Практичні вправи  

ІЯД 

15:30 – 16:00 Перерва на каву  

16:00 – 17:00 Обговорення, питання та відповіді 
 

Усі 

  



Навчальний курс УНТЦ «Товари та технології 

подвійного використання: загальна правова основа, 

ключові моменти, технічні аспекти та тестові ситуації за 

режимами РКРТ і ГЯП» 

Програма, 20-24 травня 2019 р., м. Київ (Україна) 

 

Середа, 22 травня 

09:00 – 11:00 Особливості ідентифікації ТПВ з використанням 
Єдиного списку.  
Частина 2. Матеріали, промислове обладнання, 
електроніка. 

– Практичні вправи  

ІЯД 

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:30 – 13:30 Особливості ідентифікації ТПВ з використанням 
Єдиного списку.  
Частина 3. Зв’язок, датчики, навігаційне обладнання. 

- Практичні вправи 

ІЯД 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30 – 15:30 Особливості ідентифікації ТПВ з використанням 
Єдиного списку.  
Частина 4. Морська справа, авіаційні та космічні 
системи. 

- Практичні вправи 

ІЯД 

15:30 – 16:00 Перерва на каву  

16:00 – 17:00 - Звіти груп по виконанню практичних вправ 
Обговорення, питання та відповіді 

Усі 

Четвер, 23 травня 

9:00 – 11:00 Теоретичне заняття: 
Космічні ракети, балістичні ракети та їх компоненти: 
подібні риси й відмінності.  
Аналіз рушійних систем (рідкопаливні, твердопаливні та 
гібридні): характеристики, компоненти та матеріали.  

Анджело 
Мінотті 

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:30 – 13:30 Практичне заняття: 
Аналіз технічної відповідності нормативно-правовій 
базі з експортного контролю товарів подвійного 
використання: вправи та тестові ситуації 

Анджело 
Мінотті 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30 – 16:00 Теоретичне заняття: 
Аналіз газів і твердих частинок (шлейф, видимість та 
інфрачервоні ознаки). 
Бойові частини, спеціальні матеріали та бойове 
спорядження. 

Анджело 
Мінотті 

16:00 – 16:30 Перерва на каву  

16:30 – 17:30 Практичне заняття: 
Аналіз технічної відповідності нормативно-правовій 
базі з експортного контролю товарів подвійного 
використання: вправи та тестові ситуації 

Анджело 
Мінотті 
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П’ятниця, 24 травня 

9:00 – 11:00 Теоретичне заняття: 
Безпілотні літальні апарати – опис, застосування, 
потенціал та ризики; 
рої нано-дронів – прогалини у нормативній базі. 

Анджело 
Мінотті 

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:30 – 13:30 Практичне заняття: 
Аналіз технічної відповідності нормативно-правовій 
базі з експортного контролю товарів подвійного 
використання: вправи та тестові ситуації 

Анджело 
Мінотті 

13:30 – 14:30 Обід  

14:00 – 15:00 
(з перервою) 

Остаточні обговорення, питання та відповіді Усі 

 

Після занять експерт буде доступний для консультацій. 

 


