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ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ
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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
Президентом
підписано
Закон
України
про
скасування
додаткового
імпортного збору
Закон України № 912-VIII від
24.12.2015 року «Про заходи щодо
с т и м у л ю в а н н я
зовнішньоекономічної діяльності»

Президент України підписав Закон
України № 912-VIII «Про заходи щодо
стимулювання зовнішньоекономічної
діяльності», прийнятий Верховною
Радою України 24 грудня 2015 року.
Закон має набрати чинності 1 січня
2016 року.
Зазначений закон визнає таким, що
втратив чинність Закон України «Про
заходи щодо стабілізації платіжного
балансу України відповідно до статті
XII Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі 1994 року», який передбачав
запровадження терміном на рік
додаткового імпортного збору у
розмірі 5% та 10%.

фінансову політику України між
Україною та Міжнародним валютним
фондом і Меморандуму про
взаєморозуміння між Україною як
позичальником та Європейським
Союзом як кредитором від 22 травня
2015 року.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57224

Уряд
України
ухвалив
розпорядження, яким дав згоду на
реалізацію
пілотного
проекту
надання адміністративних послуг у
сфері
зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) через Єдиний
державний портал адміністративних
послуг.
Планується,
що
цей
портал
дозволить
суб'єктам
надавати
документи
для
отримання
адміністративних послуг у сфері ЗЕД
в
режимі
он-лайн.
Мінекономрозвитку має забезпечити
прийом електронних документів,
сформованих
за
допомогою
програмних
засобів
порталу,
оформлених відповідно до вимог
законодавства у сфері електронних
документів
та
електронного
цифрового підпису.

Адміністративні послуги у
сфері ЗЕД надаватимуться
через єдиний
пілотний
портал
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 1314-р від 09.12.2015

Нагадаємо, збір був запроваджений
у лютому 2015 року для стабілізації
платіжного балансу України.
Скасування
імпортного
збору
відповідає
планам
Ук раїни
застосовувати цей збір максимум
протягом одного року та дасть змогу
забезпечити
виконання
умов
Меморандуму про економічну та
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року «Про реалізацію пілотного
проекту надання адміністративних
п о с л у г
у
с ф е р і
зовнішньоекономічної
діяльності
через
Єдиний
портал
адміністративних послуг».
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У перспективі наведене рішення
повинно
сприяти
спрощенню
отримання
різноманітних
адміністративних
послуг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=248718767

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Мінекономрозвитку
о п р и л ю д н и л о
законопроект про бізнесомбудсмена

підприємництва,
а
також
ініційованих бізнес-омбудсменом
питань
стосовно
дій
або
бездіяльності органів державної
влади,
органів
місцевого

недобросовісної поведінки у сфері
господарювання.
Впровадження інституту бізнесомбудсмена
повинно
сприяти

Проект Закону України «Про
Установу бізнес-омбудсмена»
Ініціатор: Міністерство економічного
розвиту і торгівлі України
Етап проходження:
обговорення

громадське

Законопроектом
пропонується
запровадити
інститут
бізнесомбудсмена і створити установу, яка
забезпечуватиме його діяльність.
Ус та нову
б із н е с -о мб у д см е на
пропонується
визначити
як
недержавну
неприбуткову
організацію, яка повинна сприяти
захисту суб’єктів підприємництва під
час реалізації ними конституційного
права
на
провадження
підприємницької діяльності, а також
захисту від корупції та інших форм
недобросовісної поведінки у сфері
господарювання.
Метою діяльності установи стане
розгляд
скарг
від
суб’єктів

самоврядування, юридичних осіб,
що належать до сфери їх управління
щодо недобросовісної поведінки у
сфері підприємництва.
Установа вноситиме подання до
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування,
юридичних осіб, у сфері їх
управління щодо діяльності, яка
вимагає виправлення та має ознаки

вирішенню проблемних питань
підприємців,
які
пов’язані
з
недобросовісною діяльністю органів
державної влади.
Дата оприлюднення:23.12.2015
Джерело: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=90793f01-5187-4704-a4702a795b0ceef7&title=ProektZakonuUkr
ainiproUstanovuBiznesombudsmena

Оприлюднено
проект
переліків товарів, експорт
та імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2016 році
Проект постанови Кабінету Міністрів
України
«Про
затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, та квот
на 2016 рік»
Ініціатор: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
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Етап проходження:
обговорення

громадське

Проект постанови розроблено для
формування раціональної структури
експорту та імпорту окремих видів
товарів,
а
також
виконання
відповідних міжнародних
угод
України шляхом затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, а також
обсягів квот. Відповідна постанова
затверджується Урядом України
щорічно.
Згідно з проектом, на 2016 рік
передбачається встановити квоти на
срібло (включно зі сріблом із
покриттям із золота чи платини) та
золото (включно з золотом із
покриттям
із
платини)
в
н е о б р о б л е н о м у
ч и
напівобробленому вигляді, або у
вигляді порошку (крім банківських
металів).
Окрім
ц ь ог о,
п ер ед б а ч е н о
квотування на відходи або брухт
дорогоцінних металів чи металів,
плакованих
дорогоцінними
металами; інші відходи або брухт з
вмістом дорогоцінних металів або їх
сполук, що їх використовують для
добування дорогоцінних металів; а
також на природний газ у
газоподібному стані українського
походження.
У проекті постанови також вказано,
що в 2016 році ліцензуванню
пі д л яга ти мут ь
о зо но р у йн ів ні
речовини та товари, які можуть їх
утримувати, імпорт товарів із
Македонії та експорт антрациту.
Дата оприлюднення: 17.12.2015
Джерело: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=070dabf1-ce77-4631-b03186e422a0189b&title=ProektPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhen
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niaPerelikivTovarivEksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzu
vanniu-TaKvotNa2016-Rik

Дерегуляція окремих норм
у процедурах реєстрації
зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на
зд і йс н ен н я
е к сп ор ту
металобрухту та здійсненні
резидентами
майнових
інвестицій
за
межами
України
Проект Постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 155 і від 19
лютого 1996 р. № 229»
Ініціатор: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Етап проходження:
обговорення

громадське

Метою
проекту
постанови
є
врегулювання питань, пов’язаних з
дерегуляцією
при
отриманні
адміністративної
послуги
та
розміщенні
інфор мації
про
реєстрацію зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку.
Зокрема, пропонується внести зміни
до
Порядку
реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних
операцій
з
металобрухтом,
Положення про порядок видачі
індивідуальних
ліцензій
на
здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України і
Положення про порядок контролю та
звітності
щодо
використання
майнових цінностей, які інвестуються
за межами України.
Зміни стосуватимуться:
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1.
Процедури
реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних
операцій з металобрухтом у частині,
пов’язаній з подачею документів
суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності та виключення норми, яка
забороняє
оприлюднення
на
офіційному
веб-сайті
Мінекономрозвитку відомостей про
реєстрацію зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на експорт
металобрухту.
2. Норм про порядок видачі
індивідуальних
ліцензій
на
здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України і
порядку контролю та звітності щодо
використання майнових цінностей,
які інвестуються за межами України,
пов’язаних з подачею документів
суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності.
Результатом прийняття проекту
постанови має стати можливість
подання повного пакету документів
до
Мінекономрозвитку
для
одержання адміністративної послуги
у
сфері
зовнішньоекономічної
діяльності в електронному вигляді, а
також забезпечення прозорості
передбачуваності
дій
органів
державної влади у цій сфері.
Стабільність функціонування ринку
металобрухту, забезпечення доступу
до інформації про діяльність органів
державної влади.
Дата оприлюднення: 11.12.2015
Джерело: http://me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=a601b569-1403-4975-8a878e10173d1e79&title=ProektPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZ
minDoPostanovKabinetuMinistrivUkrai
niVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19Liutogo1996-R-229-

НОВИНИ
Планується
спростити
(скоротити)
перелік
документів
дозвільного
характеру

документів: 10 дозволів скасувати, а
ще 10 перевести на декларативний
принцип, що складає майже 25% від
наявних в Україні.
Зокрема,
планується скасувати такі дозволи:

Як вже повідомлялося у минулому
випуску
нашого
моніторингу,
Мінекономрозвитку
України
розробило
законопроект
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів
дозвільного характеру, у тому числі
шляхом поширення застосування
декларативного
(реєстраційного,
заявницького)
принципу».
Наприкінці
грудня зазначений
законопроект
був
погоджений
Кабінетом Міністрів України і після
формальних
процедур
буде
переданий до Верховної Ради
України.

на добування мисливських
тварин (ліцензія, відстрільна
картка),

Законопроектом
спростити
20

передбачається
різноманітних

на
проведення
будь-яких
д і а г н о с т и ч н и х ,
експериментальних,
випробувальних, вимірювальних
робіт на підприємствах, в
установах,
організаціях,
діяльність яких пов'язана з
використанням
біологічних
агентів, хімічної сировини,
продукції
та
речовин
з
джерелами
іонізуючого
та
неіонізуючого випромінювання і
радіоактивних речовин,
на проведення заходів
залученням тварин,

із

або транзит),
висновок державної санітарноепідеміологічної
експертизи
дитячого харчування,
експлуатаційний дозвіл для
потужностей з виробництва
дитячого харчування,
сертифікат відповідності спирту
етилового,
коньячного
і
плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного і
плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів для
виробника та імпортера,
дозвіл на здійснення діяльності,
спрямованої на штучні зміни
стану атмосфери і атмосферних
явищ у господарських цілях,
свідоцтво про встановлення
категорій готелям,
ліцензію
на
здійсненн я
туроператорської діяльності.

карантинний дозвіл (на імпорт
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Крім того, пропонується перевести на
декларативний принцип наступну
діяльність:
заняття народною медициною
(цілительство);
переселення тварин у нові місця
перебування;
в и г о то в л е н н я
д о к у ме н т і в
страхового фонду;
виробництво технічних засобів
оброблення
інформації
і
технологічного оснащення, що
повинно відповідати вимогам
технічного захисту інформації з
обмеженим доступом;
початок
виконання
робіт
підвищеної небезпеки та початок
експлуатації
(застосування)
машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
сертифікат
діяльності;

суб'єкта

оціночної

дозвіл на зняття та перенесення
ґрунтового покриву земельних
ділянок;
погодження відчуження або
передачі пам'яток місцевого
значення їх власниками чи
уповноваженими ними органами
іншим особам у володіння,
користування чи управління;
погодження відчуження або
передачі пам'яток національного
значення їх власниками чи
уповноваженими ними органами

іншим особам у володіння,
користування або управління.
Прийняття
проекту дозволить
лібералізувати
адміністративне
регулювання діяльності суб’єктів
господарювання,
сприятиме
покращенню
інвестиційної
привабливості та зменшить вплив
державних органів на господарську
діяльність підприємств.
Джерела: http://
www.mdoffice.com.ua/ru/
aSNewsDic.getNews?
dat=18122015&num_c=502778
http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd64362-8493ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrai
niproVnesenniaZminDoDeiakikhZakono
davchikhAktivUkrainiSchodoSkorochen
niaKilkostiDokumentivDozvilnogoKhara
kteruUTomuChisliShliakhomPoshirenniaZast
osuvanniaDeklarativnogorestratsiinogo-Zaia

З 1 січня 2016 року митниці
Державної
фіскальної
служби
України
безкоштовно видаватимуть
сертифікати EUR. 1
З 1 січня 2016 року митниці
Державної
фіскальної служби
України безкоштовно видаватимуть
сертифікати з перевезення товару
EUR.1 відповідно до Угоди про
асоціацію
між
Україною
та

Європейським Союзом.
Передбачається
максимально
спрощена
процедура
видачі
сертифікатів у найкоротший термін з
одночасним
посиленням
відповідальності експортера за
достовірність наданої інформації, яка
необхідна
для
визначення
українського походження товару.
Порядок заповнення та видачі
митницею сертифіката з перевезення
товару EUR.1 аналогічний тому, що
діє в європейських країнах.
ДФС України визначила місцями
видачі сертифікатів 162 митних пости
та відділи (сектори) митного
оформлення, які максимально
наближені
до
потенційних
експортерів/виробників. Зокрема, на
веб-порталі ДФС для експортерів
оприлюднено детальну інформацію
про місця розміщення підрозділів
митниць, які здійснюватимуть видачу
сертифікатів
(http://sfs.gov.ua/
baneryi/mitne-oformlennya/subektamzed/sertifikati-z-perevezennya-tovariv).
Джерело: http://
www.mdoffice.com.ua/ru/
aSNewsDic.getNews?
dat=22122015&num_c=503379

Росі йс ьк а
Фед ер ац і я
призупиняє дію Угоди про
вільну торгівлю з Україною
з 1 січня 2016 року
Президент Російської Федерації
підписав указ про припинення з 1
січня 2016 року договору про зону
вільної торгівлі щодо України.
Документ
опублікований
на
офіційному сайті правової інформації
РФ. Державна Дума вже погодилась
з пропозиціями Президента РФ та
ухвалила відповідний закон.
В указі, зокрема, зазначається, що у
зв'язку з винятковими обставинами,
що зачіпають інтереси і економічну
безпеку Російської Федерації і
вимагають вживання невідкладних
заходів, з 1 січня 2016 року
призупиняється дія Договору про
зону вільної торгівлі, підписаного у м
Санкт-Петербург 18 жовтня 2011
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Одеська митниця має намір
створити Відкритий митний
простір
на
території
морського вокзалу
У ході брифінгу начальника Одеської
митниці Державної фіскальної
служби України Ю. Марушевська
повідомила про намір створити
відкритий митний простір на
території морського вокзал. За
задумом митне оформлення буде
тривати 24 години на добу, а сама
тривалість цього процесу не буде
займати більше години.

року, щодо України.
Наслідком зазначених рішень стане
запровадження
Російською
Федерацією ввізних мит
на
продукцію походженням з України у
розмірах, передбачених режимом
найбільшого сприяння.
З аналізом впливу у тому числі
зазначених обмежень на зовнішню
торгівлю України, які провів експерт
Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій, можна
ознайомитися за посиланням: http://
www.ier.com.ua/ua/institute/
mass_media?pid=5126

Рішення Російської Федерації про
призупинення дії Угоди щодо
України
п р о ти р і ч и ть
статті
25 Договору відповідно до якої
«кожна із Сторін має право вийти з
цього
Договору,
направивши
депозитарію письмове повідомлення
про свій намір не пізніше, ніж за 12
місяців до виходу, і врегулювавши
фінансові та інші зобов’язання, що
виникли за час дії цього Договору».
Джерело: http://
www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/
aSNewsDic.getNews?
dat=19122015&num_c=502882

Процедура буде передбачати
організацію трьох коридорів: один для
оформлення
документів
протягом 15 хвилин, другий для
перевірки документів, і третій для
аналізу в онлайн-режимі порушень з
боку інспектора або імпортера.
Крім того, Одеська митниця має
намір розширити список країн, з яких
товари імпортуються за спрощеною
процедурою.
Джерело: http://www.rbc.ua/ukr/
news/odesskaya-tamozhnyaanonsirovala-sozdanie1450793330.html
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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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