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Шановні читачі! 

Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння 
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння 
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між 
представниками громадянського суспільства і 
органами державної влади (Діалог зі Сприяння 
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та 
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур 
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша 
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних 
зв'язків та методів надання інформації на адресу: 
tfd@ier.kiev.ua  

 

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

Уряд привів регулювання діяльності 
митних брокерів у відповідність до 
нового закону про державний нагляд 

Постанова Кабінету Міністрів України № 74 від 14 лютого  

2017 року “Про визнання такою, що втратила чинність, 

постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 

2012 р. № 219” 

Уряд скасував постанову, яка встановлювала періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику 

від провадження діяльності митними брокерами.  

Це рішення ухвалене з метою приведення нормативно-

правових актів у відповідність до Закону України "Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності",  яким не регулюється діяльність 

у сфері митного контролю на кордоні.  

Відповідні положення забезпечують скорочення функцій 

та удосконалення процедур адміністративного 

регулювання господарської діяльності.  

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74-2017-%

D0%BF 

 

 

 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Пропонується уточнити поняття 
“уніфікованої митної квитанції” 

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо уніфікованої митної квитанції”  

Ініціатор: Кабінет Міністрів України 

24 лютого 2016 року у Верховній Раді України зареєстровано 

проект постанови “Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо уніфікованої митної квитанції” (реєстр. № 4871/П). 

Законопроектом пропонується врегулювати поняття 

уніфікованої митної квитанції (УМК) та операцій, під час 

здійснення яких використовується зазначений документ. 

Сьогодні при митному оформлені товарів, що              

переміщуються через митний кордон громадянами, при 

розміщенні товарів на зберігання митницею, при унесенні 

грошової застави, а також при сплаті єдиного збору в 

пунктах пропуску через державний кордон та справлянні 

митних платежів органами доходів та зборів використову-

ється УМК. Разом з цим, нормативно-правова підстава 

застосування УМК втратила чинність, оскільки у чинному 

Митному Кодексі відсутнє поняття уніфікованої митної 

квитанції.  

У законопроекті пропонується дати визначення поняттю 

“уніфікована митна квитанція”, а також визначити операції, 

під час здійснення яких може використовується така 

уніфікована митна квитанція шляхом внесення змін до 

Митного кодексу України. Також законопроектом передба-

чається надати повноваження Міністерству фінансів України 

в частині затвердження форми та порядку застосування 

УМК. Разом з цим, головне науково-експертне управління 

Верховної Ради України у своєму висновку запропонувало 
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

визначити порядок застосування УМК безпосередньо у 

Митному кодексі України. 

У будь-якому разі, ухвалення законопроекту внесе проце-

дуру використання УМК до сфери законодавчого регулю-

вання, що позитивно вплине на здійснення митних 

процедур. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?

pf3511=59501 

Опублікований проект порядку          
проведення органами державного    
нагляду (контролю) консультацій з   
громадськістю  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку проведення органами державно-
го нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за 
ініціативою громадських об’єднань” 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

Відповідний проект розроблено на виконання вимог 

Закону України “Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Проектом порядку, зокрема, пропонується визначити 

основні вимоги до організації і проведення органами 

державного нагляду (контролю) відповідних консультацій з 

громадськістю. Також визначається коло питань, щодо яких 

такі консультації мають проводитися. Так, за ініціативою 

громадських об’єднань органи державного нагляду  

проводять консультації щодо: 

 запланованих заходів державного нагляду (контролю), 

що проводяться таким органом; 

 

 консультаційної підтримки з питань здійснення 

державного нагляду (контролю), у тому числі з питань 

участі уповноважених представників громадських 

об'єднань у таких заходах нагляду (контролю); 

 роз’яснень норм законодавства, що належать до 

компетенції органу державного нагляду (контролю). 

 

Передбачається, що консультації проводяться у разі 

отримання звернення від громадського об’єднання.  

Консультації з громадськістю проводяться у письмовій 

формі або шляхом проведення публічного громадського 

обговорення. Публічне громадське обговорення може бути 

у формі конференцій, форумів, зустрічей (нарад) тощо. 

У разі проведення публічного громадського обговорення 

орган державного нагляду (контролю) протягом 5-ти 

робочих днів з дати отримання звернення письмово 

інформує громадське об’єднання про проведення такого 

обговорення, а також у разі необхідності надсилає запро-

шення для участі у публічному громадському обговоренні 

іншим органам державного нагляду (контролю). 

Протягом 5-ти робочих днів після проведення публічного 

громадського обговорення відповідним органом держав-

ної влади оприлюднюються результати такого обговорення 

на своєму офіційному веб-сайті. 

У той же час письмова консультація надається органом 

державного нагляду (контролю) не пізніше ніж за 30 

календарних днів з моменту реєстрації такого звернення 

щодо надання консультації. 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk
-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-
84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini
proZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnog
oNagliadu-kontroliu-
KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskikhObdnan  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59501
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59501
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskik
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НОВИНИ 

Набрала чинності Угода СОТ про спро-
щення процедур торгівлі 

22 лютого 2017 року набрала чинності Угода зі спрощення 

процедур торгівлі (далі - УСПТ). УСПТ ратифікувало 112 

країн, що є більш ніж 2/3 від 164 країн-членів СОТ, що 

дозволило документу набрати чинності. Україна ратифіку-

вала УСПТ 4 листопада 2015 року згідно із Законом України 

№ 745-VIII “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін 

до Марракеської угоди про заснування Світової організації 

торгівлі”.  

Застосування Угоди має прискорити рух товарів через 

митний кордон, що має стати новим етапом розвитку 

міжнародної торгівлі та створить значний імпульс для 

розвитку багатосторонньої торговельної системи. 

За прогнозами експертів СОТ, повна реалізація норм Угоди 

скоротить торговельні витрати її учасників у середньому на 

14,3%. Крім того, її реалізація може зменшити час, необхід-

ний для імпорту товарів більш ніж на півтора дні, а для 

експорту товарів майже на 2 дні, або на 47% та 91% 

відповідно у порівнянні з ситуацією на сьогодні.  

Також очікується, що Угода допоможе новим компаніям 

почати експортувати. Значніший ефект від дії Угоди 

очікується для країн, що розвиваються та найменш розви-

нутих країн.  

Джерела: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/

fac_31jan17_e.htm 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=9338381d-1863-45b5-907c-

8c361a0e7cdb&title=NabralaChinnostiUgodaSotProSproschen

niaProtsedurTorgivli 

Скасоване антидемпінгове мито щодо 
імпорту       сталевих    канатів з   України 

8 лютого 2017 року у офіційному віснику Європейського 

Союзу було опубліковано повідомлення про скасування з 

10 лютого 2017 року антидемпінгового мита щодо імпорту 

сталевих канатів з України. Це антидемпінгове обмеження 

діяло щодо продукції українського виробника 

ПАТ “ВО  Стальканат-Сілур” майже 19 років – з 1999 року. 

Першим кроком на шляху до скасування заходів стало 

зниження антидемпінгового мита у січні 2016 року із 

заборонного рівня 51,8% до 10,5%, що дозволило 

продовжити роботу щодо повного скасування зазначених 

обмежувальних заходів. 

Рішення Європейської Комісії про скасування антидемпін-

гових заходів щодо канатів і тросів українського похо-

дження є дуже важливим позитивним сигналом для 

українського виробника щодо подальшого розвитку та 

можливості розширення ринків збуту своєї продукції. 

 

Джерела: https://www.rbc.ua/rus/news/es-otmenil-

antidempingovye-poshliny-import-1486570028.html 

http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47b73ff0-

4251-4761-bcd5-

d42ab7319512&title=SkasovanoAntidempingoveMitoSchodoI

mportuUkrainskikhStalevikhKanativDovropeiskogoSoiuzu 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fac_31jan17_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fac_31jan17_e.htm
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9338381d-1863-45b5-907c-8c361a0e7cdb&title=NabralaChinnostiUgodaSotProSproschenniaProtsedurTorgivli
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9338381d-1863-45b5-907c-8c361a0e7cdb&title=NabralaChinnostiUgodaSotProSproschenniaProtsedurTorgivli
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9338381d-1863-45b5-907c-8c361a0e7cdb&title=NabralaChinnostiUgodaSotProSproschenniaProtsedurTorgivli
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9338381d-1863-45b5-907c-8c361a0e7cdb&title=NabralaChinnostiUgodaSotProSproschenniaProtsedurTorgivli
https://www.rbc.ua/rus/news/es-otmenil-antidempingovye-poshliny-import-1486570028.html
https://www.rbc.ua/rus/news/es-otmenil-antidempingovye-poshliny-import-1486570028.html
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47b73ff0-4251-4761-bcd5-d42ab7319512&title=SkasovanoAntidempingoveMitoSchodoImportuUkrainskikhStalevikhKanativDovropeiskogoSoiuzu
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47b73ff0-4251-4761-bcd5-d42ab7319512&title=SkasovanoAntidempingoveMitoSchodoImportuUkrainskikhStalevikhKanativDovropeiskogoSoiuzu
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47b73ff0-4251-4761-bcd5-d42ab7319512&title=SkasovanoAntidempingoveMitoSchodoImportuUkrainskikhStalevikhKanativDovropeiskogoSoiuzu
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47b73ff0-4251-4761-bcd5-d42ab7319512&title=SkasovanoAntidempingoveMitoSchodoImportuUkrainskikhStalevikhKanativDovropeiskogoSoiuzu
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НОВИНИ 

Україна призупинила дію                        
антидемпінгових мит на імпорт деяких 
російських добив 

13 лютого 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної 

торгівлі ухвалила рішення про призупинення дії    антидем-

пінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних 

добрив (карбаміду та КАСу) походженням з Російської 

Федерації. 

Як відомо, 27 грудня 2016 року Комісія ухвалила рішення 

про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту 

зазначених видів російських добрив. У той же час члени 

Комісії визнавали той факт, що основними споживачами 

російських добрив є сільгоспвиробники та необхідно 

враховувати поточну ситуацію на ринку з тим, аби запобігти 

дефіциту та різкому зростанню цін на добрива в Україні. 

23 січня 2017 року Міністерство аграрної політики та 

продовольства України направило до Міжвідомчої комісії з 

міжнародної торгівлі звернення щодо тимчасового призу-

пинення дії зазначених антидемпінгових заходів на період 

весняно-польових робіт. 

Водночас, Мінагрополітики опрацьовує законопроект, 

ухвалення якого має сприяти диверсифікації постачання 

добрив в Україну шляхом зниження ставок ввізного мита на 

найбільш затребувані з них.  

Слід зазначити, що вже були випадки, коли Комісія своїм 

рішенням призупиняла дію вже діючих антидемпінгових 

заходів. 

Джерело: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=11f9e648-4857-4ddf-8d36-

69ef58d75844&title=MizhvidomchaKomisiiaZMizhnarodnoiTor

givliPrizupinilaDiiuAntidempingovikhMitNaDeiakiRosiiskiDobriv 

Україна подала позов до СОТ проти     
Російської Федерації щодо обмеження 
транзиту 

9 лютого 2017 року Україна направила до СОТ вимогу про 

створення Групи експертів в рамках справи щодо численних 

обмежень транзиту з території України через територію 

Російської Федерації у треті країни: Казахстан та Киргизстан 

(DS512 “Росія – заходи щодо транзитного руху”). 

Як відомо, з 1 січня 2016 року Російська Федерація запрова-

дила обмеження транзитного руху автомобільними та 

залізничними шляхами з території України через територію 

Російської Федерації до Республіки Казахстан, а з 1 липня 

2016 року до Киргизької Республіки. За оцінками експертів 

близько 79% експортних поставок з України до Казахстану 

та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від 

обмежень та часткової заборони транзиту з боку Російської 

Федерації. 

У 2016 році в рамках СОТ розпочався процес врегулювання 

суперечки у контексті згаданих обмежень. Оскільки на 

першому етапі Російська Федерація була не готова до 

врегулювання суперечки, українська сторона продовжила 

розгляд справи згідно зі встановленою процедурою і 

направила вимогу про створення Групи експертів. 

Позов щодо обмеження транзиту став вже другим позовом 

України в СОТ проти Російської Федерації за останній час. 

Джерело: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=ba0233c7-911e-40cd-beeb-

da41af2c994d&title=UkrainaPodalaPozovVSotProtiRosiiskoiFed

eratsiiSchodoObmezhenniaTranzitu 
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Запроваджено сервіс, завдяки якому 
можна дізнатись завантаженість пунктів 
пропуску через державний кордон 

На сайті Державної прикордонної служби України запрацю-

вав оновлений сервіс, де можна дізнатись завантаженість 

пунктів пропуску на державному кордоні. 

Сервіс представляє собою інтерактивну мапу, на якому 

позначені пункти пропуску через державний кордон  та 

різними кольорами відзначено стан їх завантаженості на 

виїзд з України. Вся інформація оновлюється кожні три 

години. 

Якщо час очікування становить не більше однієї години, то 

значок пункту пропуску буде позначений зеленим кольо-

ром. У випадку, якщо час очікування транспортного засобу 

становить до 2-х годин - значок пункту пропуску буде 

синього кольору. А у випадку, коли завантаженість висока 

та час очікування автомобілів складає більше 2-х годин це – 

червоний колір. 

Натискаючи позначку пункту пропуску громадяни мають 

можливість дізнатися про час його роботи, кількість 

легкових і вантажних авто перед КПП, а також швидкість 

оформлення легкових автомобілів за годину. Окремі 

пункти пропуску також доповнені зображенням з камер 

відеоспостереження. 

Використовуючи оновлений сервіс люди зможуть ефектив-

но планувати поїздки через кордон та обирати оптимальні 

маршрути руху. 

Джерело: http://dpsu.gov.ua/ua/map/ 

 

Мінекономрозвитку та Офіс з просування 
експорту презентували посібник з експо-
рту одягу та взуття до ЄС 

7 лютого 2017 року, відбулася презентація бізнес-посібника 

з експорту одягу та взуття до ЄС, яку організували Мінеко-

номрозвитку України та Офіс з просування експорту за 

підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. 

З 1 січня 2016 року почала діяти торговельна частина Угоди 

про Асоціацію України та ЄС, яка замінила автономні 

торговельні преференції, які були доступні українським 

експортерам з квітня 2014 року. Разом з цим, протягом 

2017 року українські товари ще користуються преференцій-

ним доступом в рамках не тільки зони вільної торгівлі, а й 

Генеральної системи преференцій.  

Посібник висвітлює, у яких випадках вигідніше використо-

вувати кожну з цих систем, як пройти європейську сертифі-

кацію і знайти оптимальну бізнес-модель. Він містить 

покроковий алгоритм виходу на європейський ринок, 

починаючи від оцінки готовності компанії до експорту, і 

закінчуючи тим, що має бути відображено в експортному 

контракті. 

У рамках презентації посібника відбувся також короткий 

практичний семінар для дизайнерів та виробників легкої 

промисловості. 

Джерелo: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=f452bc21-1679-4321-a07c-

48b54c2d4d31&title=MinekonomrozvitkuPrezentuvaloPosibni

kZEksportuOdiaguTaVzuttiaDoshttp://bit.ly/2kmlXLb 
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Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлено в рамках проекту “Діалог зі 
сприяння торгівлі”, який реалізує  Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за 
фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433. 

Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння 
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для 
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.  

Завдання Проекту:  

 Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу 
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу 
умови; 

 Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, 
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі; 

 Зменшення торгових витрат в Україні. 

Основні результати проекту: 

 Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу 
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за 
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли 
навчання); 

 Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку 
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу; 

 Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з 
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, 
участю в роботі громадських рад); 

 Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за                 
субіндексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності). 

Термін виконання: Квітень 2014 р. –  квітень 2018 р. 
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Застереження 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних дослі-
джень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”  за фінансової  
підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих 
ґрунтовних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відпові-
дальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які 
виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. В разі ви-
користання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних                
консультацій.  


