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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
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ

Внесені зміни в порядок
здійснення контролю якості
лікарських
засобів,
що
ввозяться в Україну
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 07 жовтня 2015 року №
804 «Про внесення змін до Порядку
здійснення державного контролю
якості лікарських засобів, що
ввозяться в Україну»
Зміни, внесені у відповідну постанову
Уряду, стосуються звільнення від
проходження загальної процедури
державного контролю якості всіх
суб’єктів господарювання (резидентів
та нерезидентів), які завозять АФІ
(активний
фармацевтичний
інгредієнт) та продукцію «in bulk», а
не
лише
виробників,
що
використовують їх у засобах власного
виробництва, як це було до цього.
Разом з цим, збережено необхідність
самостійного проведення такими
суб’єктами контролю якості завезеної
продукції
та
щомісячного
повідомлення Державної служби
України з лікарських засобів про
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результати
контролю.

здійснення

такого

однією партією та їх зберігання на
одному митно-ліцензійному складі.

Також нова редакція Порядку не
містить жодних вказівок для суб’єкта
господарювання
щодо
місця
розміщення вказаного вантажу після
його ввезення в Україну. У
попередній редакції при ввезенні
зазначеної продукції з метою
реалізації
в
повному
обсязі виробнику лікарських засобів,
вантаж міг розміщуватися у
спеціаль но
відвед ені й
зоні
(приміщенні) на складі виробника з
можливістю відбору зразків для їх
лабораторного аналізу виробником.

Зазначена ініціатива дозволить
уникнути необхідності повторного
підтвердження
якості
вже
перевіреного лікарського засобу та
сприятиме кращому забезпеченню
споживачів необхідними ліками. Це
свідчить про відхід від формалізму та
в цілому відповідає інтересам як
бізнесу, так і споживачів.

Крім цього, постановою передбачено
можливість видачі висновку на одну
й ту ж серію лікарського засобу,
ввезену
різними
суб’єктами
господарювання, за результатами
лабораторного аналізу зразків,
відібраних в одного з них. Підставою
для таких дій є звернення власника
реєстраційного посвідчення або його
офіційного представника з наданням
документів, що підтверджують факт
надходження серії лікарського засобу
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Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/ru/cardnpd?docid=248547183

Сертифікати
про
походження лісоматеріалів
та виготовлених з них
пиломатеріалів
будуть
дійсними до прийняття
нового Порядку щодо їх
видачі
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 16 жовтня 2015 року №
826
«Деякі
питання
видачі
сертифіката
про
походження

лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів»
Прийняття постанови викликано
ситуацією, що склалася з експортом
лісоматеріалів
після
набрання
чинності Закону України від 9 квітня
2015 року №325-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про
особливості
державного
регулювання діяльності суб’єктів
підприємницької
діяльності,
пов’язаної
з
реалізацією
та
експортом лісоматеріалів», який
встановив, що експорт лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів
допускається
за
наявності
сертифіката про походження. При
цьому, порядок видачі сертифіката
повинен
бути
затверджений
Кабінетом Міністрів України.
У зв’язку з тим, що до цього часу
відповідний порядок не розроблено,
Уряд встановив, що сертифікати про
походження
лісоматеріалів
та
виготовлених з них пиломатеріалів,
видані відповідно до діючого
Тимчасового порядку, є дійсними до
прийняття нового порядку їх видачі.
Зазначене є виходом із ситуації, що
склалася з експортом лісоматеріалів.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=248560041

Затверджено
нову
редакцію
Порядку
проведення конкурсу та
видачі
дозвільних
документів
Європейської
Конференції
Міністрів
Транспорту
Наказ Міністерства інфраструктури
України від 11 вересня 2015 року №
362 «Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу та видачі
дозвільних
документів
Європейської Конференції Міністрів
Транспорту»
Порядок проведення конкурсу та
видачі
дозвільних
документів
Європейської Конференції Міністрів

Транспорту (ЄКМТ) врегульовує
процедуру розподілу, оформлення та
видачі дозволів на міжнародні
автомобільні перевезення. Метою
прийняття нової редакції Порядку
стало удосконалення правовідносин
у
сфері
організації
та
документального
забезпечення
міжнародних перевезень вантажів,
актуалізація та приведення до
сучасних вимог його положень.
Зокр ема,
новою
передбачено:

р едакцією

відмову від резерву Міністерства
інфраструктури щодо дозволів
ЄКМТ з метою неупередженого
розподілу
дозволів
серед
автомобільних перевізників;
чітко

сформульовані
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повноваження
к омісії
з
приймання документів та комісії
з розподілу дозволів ЄКМТ;
спрощення процедури подання
документів для участі у конкурсі;
запровадження
більш
ліберального
підходу
до
перевізників, які помилково
подали невірні дані для участі в
конкурсі, та надання можливості
виправлення такої інформації;
сво єч ас н е
о пр и л ю д н е н ня
вихідних даних, прийнятих під
час розподілу;
уточнення поняття та порядку
використання
бортового
журналу до дозволу ЄКМТ;
створення
максимально
прозорої системи розподілу
дозволів
на
міжнародні
автомобільні перевезення, що
унеможливить
будь-які
корупційні прояви в організації
цього процесу.
Наказ
сприятиме
спрощенню
процедур, пов’язаних із організацією
перевезень
вантажів
у
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міжнародному
сполученні,
та
позитивно
впливатиме
на
гармонізацію правовідносин у цій
сфері з державами, з якими
укладено відповідні двосторонні
угоди.
Джерело: http://new.mtu.gov.ua/
documents/319.html?PrintVersion

Регламентовано діяльність
митних брокерів
Наказ Міністерства фінансів України
від 04 серпня 2015 року «Про
діяльність митних брокерів»
Наказ регламентує подання та
розгляд заяв щодо провадження
митної брокерської діяльності, а
також надання, переоформлення,
анулювання чи зупинення дії дозволу
на провадження митної брокерської
діяльності та контролю за нею.
З метою провадження митної
брокерської діяльності підприємства
повинні отримати дозвіл Державної
фіскальної служби України та
Адміністрації
державної
прикордонної
служби
України
відповідно до поданої заяви.
Підприємство, якому надано дозвіл,
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включається до реєстру митних
брокерів. Дія дозволу поширюється
на всі його відокремлені підрозділи.
Право використання дозволу не
може передаватись іншій особі.
Митний брокер може розпочати
декларування товарів з моменту
включення його до реєстру митних
брокерів. Дозвіл на провадження
митної брокерської безстроковий.
Крім цього, затверджено форму
заяви про надання/переоформлення
дозволу на провадження митної
брокерської діяльності, форму заяви
про анулювання/зупинення
дії
дозволу на провадження митної
брокерської діяльності та форму
Витягу з реєстру митних брокерів.
Прийняття
наказу
врегульовує
процедуру
надання дозволу на
провадження митної брокерської
діяльності та контролю за нею
відповідно до норм Митного Кодексу
України від 2012 року, оскільки
ліцензування зазначеної діяльності
замінено на запровадження дозволів
на її вчинення.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z1036-15

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Планується
спростити
процедуру
митного
оформлення товарів
Проект Закону України
«Про
внесення змін до Митного кодексу
України
щодо
спрощення
та
вдосконалення процедур митного
оформлення товарів»
Етап
проходження:
обговорення

громадське

Ініціатор: Міністерство економічного
розвитку
і
торгівлі
України
Законопроектом передбачається
внесення кількох змін до Митного
кодексу України, зокрема:
Закріплення
можливості
декларування
країни
походження шляхом зазначення
відомостей про походження
товару у митній декларації, в
тому числі із застосуванням
інформаційних технологій, з
правом органу доходів і зборів
для
перевірки
країни
походження такого товару
вимагати
та
отримувати
документи про походження
товару у передбачених законом
випадках.
Діюча
редакція
Митного
кодексу
України
передбачає,
що
країна
походження товару заявляється
(декларується) органу доходів i
збор ів
шл яхо м
под анн я
оригіналів документів про
походження товару.
Закріплення функцій з контролю
за наявністю документів, що
засві дчуют ь
відп овід ніс ть
транспортних засобів вимогам
технічних
регламентів
та
національних
стандартів,
виключно за уповноваженими
органами,
що
здійснюють

державну
товарів.

реєстрацію

таких

З одного боку, впровадження цього
регуляторного акту призведе до
зменшення матеріальних та часових
витрат при здійсненні суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності
процедур митного контролю. З
іншого боку, потрібно мати на увазі,
що подання відповідного документу
про походження обов’язкове та
необхідне у разі ввезення товару в
рамках
різноманітних
преференційних режимів, зокрема в
рамках дії угод про вільну торгівлю.
Таким
чином,
запропоноване
спрощення не виглядає таким
однозначним.
Дата оприлюднення: 02.10.2015
Джерело: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkra
iniproVnesenniaZminDoMitnogoKodeks
uUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskon
alenniaProtsedurMitnogoOformlenniaT
ovariv

Планується внесення змін
до порядку видачі разових
(індивідуальних) ліцензій
Проект
наказу
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України «Про внесення змін до
наказу Мінекономрозвитку від 17
квітня 2000 року № 47»
Етап
проходження:
обговорення

громадське

Ініціатор: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Проектом наказу пропонується
внесення змін до Положення про
порядок
видачі
разових
(індивідуальних) ліцензій суб'єктам

зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовані
спеціальні санкції.
Відповідно до Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність»
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - це
спеціальна
санкція,
що
застосовується до суб'єктів ЗЕД та
іноземних суб'єктів господарської
діяльності
за
порушення
законодавства
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Така санкція застосовується у
випадках
порушення
заходів
валютного
контролю,
антимонопольних заходів, заборони
недобр осовісної
к онк ур енції,
обмеження реекспорту, заборони
демпінгу тощо.
Внесення запропонованих змін
дозволить отримувати ліцензії на
здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності у місцевих державних
адміністраціях, не звертаючись
безпосередньо до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України.
Це
знизить
рівень
регуляторного навантаження у сфері
видачі разових (індивідуальних)
ліцензій
шляхом
спрощення
процедури їх отримання без
необхідності їхати до столиці.
Нагадаємо, сьогодні з метою
отримання відповідної ліцензії
необхідно звертатись безпосередньо
до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
Дата оприлюднення: 28.09.2015
Джерело: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=5f0da34e-bfa9-4383-b7743ad86010bd89&title=ProektNakazuMin
isterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgiv
liUkrainiproVnesenniaZminDoNakazuMi
nekonomrozvitkuVid17-04-2000-N47
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НОВИНИ
М і н і с т е р с т в о
інфраструктури України має
намір створити в 10-ти
морських
портах
лабораторії,
які
п р о в о д и т и м у т ь
дослідження
і
видаватимуть фітосанітарні
сертифікати
Заступник Міністра інфраструктури
України Ю. Васьков повідомив, що
Міністерство має намір створити в 10
-ти морських портах лабораторії, які
проводитимуть
дослідження
і
видаватимуть
фітосанітарні
сертифікати, зокрема на зернові
вантажі.
Головною
метою
є
створення лабораторій у всіх портах
України, що дозволить видавати
фітосанітарний сертифікат на місці на
підставі відповідних досліджень.
У найближчих планах Міністерства
також скасування обов'язкової
вимоги подання сертифікату форми
Ф-2 для фуражних культур.
Джерело: http://cfts.org.ua/news/
mininfrastruktury_sozdast_v_10_porta
kh_laboratorii_dlya_vydachi_fitosanita
rnykh_sertifikatov_29815/

Пом 'я к ш ен о
обмеження

в ал ютн і

Національний
банк
України
пом’якшив
регулювання,
які
стосуються обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті. Так,
згідно з Постановою № 718 від 22
жовтня 2015 року, вимоги про
обов'язковий продаж надходжень в
іноземній валюті не поширюються
на:
кошти, отримані в рамках
міжнародних програм ЄС;
кошти, отримані у вигляді грантів
від міжнародних організацій
юр идичними
особами
-

резидентами,
в
органах
управління яких бере участь
Уряд України;
кошти,
що
надійшли
як
грошового
забезпечення
(гарантійного внеску) участі
нерезидента в аукціоні (торгах) з
приватизації державного майна.
Одночасно
дозволена
заміна
кредитора чи боржника в залучених
від
нерезидента
кредитах
у
випадках, коли заміна первісного
кредитора
пов'язана
з
його
ліквідацією і приєднанням до нового
кредитора-правонаступнику, а також
у всіх випадках, коли кредит надано
за участю іноземного експортнокредитного агентства.
Телекомунікаційним компаніям, у
свою чергу, дозволено проводити
взаємозаліки
з
іноземними
контрагентами в рамках операції з
оплати
міжнародних
телекомунікаційних послуг. Також
обмеження з видачі готівкових
коштів клієнтам банків тепер не
поширюється на валютно-обмінні
операції з фізичними особами.
Наведені зміни пом’якшують валютні
обмеження,
запроваджені
Національним банком України.
Джерело: http://www.bank.gov.ua/
doccatalog/
document;jsessionid=2096D215B71B80
75598604AC6474D031?id=23027765
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Угоду СОТ щодо спрощення
процедур
торгівлі
передано на ратифікацію
до Верховної Ради України
20 жовтня 2015 року Президент
України вніс до Верховної Ради
України розроблений Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України проект Закону № 0069 про
ратифікацію Протоколу про внесення
змін до Марракеської угоди про
заснування Світової організації
торгівлі, метою якого є виконання
Україною внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання
чинності Угоди про спрощення
процедур торгівлі (УСПТ).
Цілями Угоди про спрощення
процедур торгівлі є скорочення часу
та зменшення вартості митного
контролю, підвищення прозорості та
ефективності операцій державних
органів, поліпшення розвитку малого
та середнього бізнесу тощо.
Положення УСПТ спрямовані на
спрощення
митних
процедур
шляхом, зокрема, зменшення
пов’язаних із ними фінансових витрат
і скорочення часу здійснення таких
процедур, сприяння ширшому
застосуванню системи “єдиного
вікна”, процедури прискореної
відправки товарів, підвищення
публічності державних органів та
зниження рівня корупції.
Відповідно
до
даних
ОЕСР,
імплементація положень Угоди
Україною може дозволити знизити

торговельні витрати, пов’язані із
здійсненням зовнішньоторговельної
діяльності, на більш ніж 15%.
Імплементація Україною положень
УСПТ має сприяти зменшенню витрат
на ведення бізнесу та, як наслідок –
п і д в и щ е н н ю
р і в н я
конкурентоздатності української
продукції на міжнародних ринках й
зростанню обсягів вітчизняного
експорту.
Станом на 21 жовтня 2015 року Угоду
ратифікували 50 членів СОТ (зі 161),
серед яких США, Швейцарія, Японія,
Корея, Китай, Тайвань, Гонконг,
Сінгапур,
Малайзія,
Таїланд,
Австралія, Нова Зеландія, а також
Європейський Союз. Угода набуде
чинності після її ратифікації двома
третинами членів СОТ.
Джерело: http://me.gov.ua/News/
Detail?lang=uk-UA&id=b4d2184d-a807
-4a53-a2e66a977c7ea99e&title=UgoduSotSchodoS
proschenniaProtsedurTorgivliVnesenoN
aRatifikatsiiuVerkhovnoiuRadoiuUkrain
i; http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56855

Розпочав роботу онлайнмагазин
стандартів
та
нормативних документів
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України забезпечило запуск
онлайн-магазину
стандартів
і
нормативних документів http://
shop.ukrndnc.org.ua/ під управлінням
Українського науково-дослідного і
навчального
центру
проблем

стандартизації, сертифікації та якості
ДП «УкрНДНЦ». Відтепер будь-який
стандарт можна буде замовити,
оплатити і завантажити онлайн.
Сайт дозволяє швидко та зручно
знаходити необхідний документ. Для
зручності користування дозволяється
реєстрація через електронну пошту.
Пошук здійснюється через каталог та
відповідний розділ, використовуючи
сортування за назвою чи ціною.
Також розроблена форма швидкого
пошуку. Процедура замовлення
документів на сайті досить проста.
Треба знайти необхідний документ у
пошуку, оплатити його вартість
карткою прямо на сайті та скачати
захищений PDF-файл. Онлайн-оплата
здійснюється за допомогою сервісу
Liqpay.
Сьогодні доступні для завантаження
найпопулярніші стандарти. Нові
документи додаються на сайт
кожного дня. Через сайт можна
замовити навіть ті документи, які ще
не були оцифровані – їх оперативно
відсканують. Крім того, кожен охочий
може замовити через сайт ще й
паперову версію документу. Всі
документи на сайті захищаються
унікальною
ліцензією.
Несанкціоноване тиражування або
передача документів третім особам
категорично заборонено.
Джерело: http://me.gov.ua/News/
Detail?lang=uk-UA&id=fca51006-28984fe5-9db63611326173bf&title=RozpochavRobotu
OnlainmagazinStandartivTaNormativni
khDokumentiv
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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.
Застереження
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних
досліджень 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 відповідальності 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 використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій.
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