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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 ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Кабінет Міністрів України
продовжив
термін
запровадження
ліцензування міжнародних
вантажних перевезень з 2
до 6 місяців
Постанова
Кабінету
Міністрів
України № 42 від 4 лютого 2016 р.
“Про внесення зміни до пункту 2
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 2 грудня 2015 р. №
1001”
У відповідності до рішення Уряду,
ухваленого у грудні 2015 року,
передбачалося,
що
протягом
2
місяців
міжнародні
автоперевізники будуть зобов’язані
отримати ліцензії на здійснення
міжнародних вантажних перевезень,
а ліцензіати надати інформацію
щодо приведення своєї діяльності у
відповідність до ліцензійних умов
органу ліцензування.
Оскільки протягом наданого часу не
все перевізники встигли отримати
відповідні ліцензії, уряд України

наведеною постановою фактично
продовжив термін їх отримання з 2
до 6 місяців.
Наведене
сприятиме
бізнесу
виконати ліцензійні умови та
продовжити свою діяльність у
новому нормативно-правовому полі.
Дата набрання чинності: 6 лютого
2016 року.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=248813249

Уряд схвалив план заходів з
імплементації розділу IV
Торгівля
і
питання,
пов’язані
з
торгівлею"
Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 217-р від 18 лютого 2016
року
“Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 2014 р. №
847”
18 лютого Уряд своїм рішенням
схвалив план заходів з імплементації
розділу IV "Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею" Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, що
передбачає створення поглибленої
та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС.
Фактично йдеться про деталізацію
завдань у таких сферах, як тарифна
лібералізація, технічне регулювання,
державні закупівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, інтелектуальна
власність, митні питання та сприяння
торгівлі,
лібералізація
торгівлі
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послугами, конкурентна політика тощо.
Ухвалення розпорядження дозволить міністерствам та
відомствам
активізувати
реалізацію
послідовних
взаємоузгоджених кроків з виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у сферах, пов’язаних з
торгівлею.
Дата набрання чинності: 18 лютого 2016 року.
Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=ukUA&id=1bb81656-be21-47ca-8806-

Державна
санітарно-епідеміологічна
служба України встановила вичерпний
перелік
підстав
для
проведення
санітарного огляду суден
Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби
України № 18 від 19 лютого 2016 року “Про організацію
санітарного контролю суден у портах”
Відповідним наказом встановлено виключний перелік
підстав для здійснення Головним управлінням
Держсанепідемслужби на водному транспорті медичного

(санітарного) огляду суден. Такими підставами, зокрема,
є:
 інформації від капітанів морських, річкових суден або
адміністрації порту про наявність серед членів екіпажів,
пасажирів хворих осіб та / або осіб, щодо яких є підозра
на інфекційну хворобу, яка має міжнародне значення,
або про наявність переносників хвороб;
 подання від посадової особи митного органу, який
визначає вид державного контролю та форму його
проведення, щодо здійснення медичного (санітарного)
огляду суден;
 звернення капітана судна про видачу Суднових
санітарних свідоцтв.
Наказ повинен стати одним з інструментів практичної
реалізації спрощення здійснення контрольних процедур,
які стосуються дерегуляції в морських портах України.
Джерело: http://www.dsesu.gov.ua/ua/normativnapravova-baza/nakazy/item/1874-nakaz-18-vid-19-02-2016roku
Дата набрання чинності: 20 лютого 2016 року.
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
У Верховній Раді України
зареєстровано
законопроект
щодо
зменшення
експортного
(вивізного) мита на окремі
види
худоби,
зокрема
чистопородних вівець
Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та
шкіряну
сировину"
(щодо
підвищення ефективності ведення
галузі) реєстраційний номер 3859
від 1 лютого 2016 року
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
Проектом
зазначеного
закону
пропонується зменшення розмір
експортного (вивізного) мита з 15%
до 3% від митної вартості на окремі
види худоби. Це, на думку авторів,
повинно
усунути
існуючі
дискримінаційні
умови
для
вітчизняного виробника у порівнянні
з імпортерами і сприяти експорту
живих вівець на зовнішні ринки.
Законопроект пропонує зменшення
ставок тільки щодо окремих видів
худоби, що може тлумачитися як
дискримінаційні дії щодо інших видів
худоби, на які ставки експортного
мита не зменшать.

Відповідно до зобов’язань України в
рамках СОТ, експортне мито на живу
худобу зменшується на 5% кожного
року до досягнення значення 10%.
Таким чином виникає питання щодо
зменшення мита до запропонованих
3% на всі інші види живої худоби,
експорт якої обкладається вивізним
митом або скасування зазначених
обмежень.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58007
Дата оприлюднення: 1 лютого 2016
року

Верховна Рада України
планує
підвищити
експортне мито на відходи
та брухт чорних металів
Проект Закону України про внесення
змін до деяких законів України
щодо зменшення дефіциту брухту
чорних металів на внутрішньому

ринку з метою першочергового
забезпечення потреб оборонної
промисловості та відбудови об'єктів
інфраструктури,
реєстраційний
номер 3868 від 2 лютого 2016 року.
Ініціатор: народні депутати України
Законопроектом
пропонується
тимчасово, строком на 3 роки
запровадити вивізне (експортне)
мито на відходи та брухт чорних
металів у розмірі 35 євро за 1 тонну
(наразі діє 10% експортне мито).
Крім того, пропонується на цей
період призупинити обов’язкову
державну реєстрацію контрактів на
експорт
металобрухту
для
лібералізації зовнішньоекономічної
діяльності.
Аналізуючи законопроект необхідно
зазначити,
що
підвищення
експортного мита та металобрухт
буде протирічити зобов’язанням
України у рамках СОТ. Разом з цим,
якщо
прийняти
аргументацію
розробників
законопроекту,
викликає
подив
одночасне
скасування здійснення реєстрації
контрактів на експорт металобрухту
та підвищення експортного мита.
Наведене наводить на думку, що
проект закону, перш за все, має
фіскальну спрямованість.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/619-14
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НОВИНИ
Україна
завершила
необхідні процедури до
моменту набуття чинності
рішення
Індонезії
про
обов'язковість
реєстрації
лабораторій
Україна увійшла до переліку 9 країн,
які завершили всі необхідні заходи
до моменту набуття чинності
рішення
Індонезії
про
започаткування
обов’язкової
процедури реєстрації в Державній
агенції з карантину Міністерства
сільського господарства Республіки
Індонезія
лабораторій
країнекспортерів,
відповідальних
за
видачу
сертифікатів
з
якості
сільгосппродукції для продовольчих
цілей.
Рішення
щодо
обов’язковості
реєстрації
лабораторій
країнекспортерів до Індонезії набрало
чинності 17 лютого 2016 року. Отже,
реєстрація у січні 2016 року
Індонезійською стороною Одеської
прикордонної державної контрольно
-токсикологічної
лабораторії
дозволить
українським
підприємствам експортувати до
Індонезії 103 типи сільгосппродукції,
серед яких продовольча пшениця.
Слід
зазначити,
що
вказана
реєстрація дає право експортувати
до Індонезії тільки ту продукцію, яка
вже постачалася Україною цієї
країни,
зокрема
продовольчу
пшеницю та свіжі яблука.
Важливим є той факт, що інші країнивиробники
зернових
культур
чорноморського
та
азійського
регіону, які постачали продовольчу
пшеницю до Індонезії, зокрема
Російська
Федерація,
Молдова,

Казахстан, Болгарія, Туреччина, не
пройшли
відповідну
процедуру
реєстрації.
Наведена
обставина
відкриває для українських компаній
значні перспективи розширення
присутності на ринку Республіки
Індонезія.
Відповідно до реєстраційних вимог,
вантажі,
що
відправляються
Україною до Індонезії, повинні
супроводжуватися
попереднім
повідомленням, яке видається на
свіжу
продукцію
рослинного
походження перед відправкою з
країни-походження, та сертифікатом
аналізу,
який
видається
зареєстрованою
в
Індонезії
дослідною лабораторією.
Джерела: www.epravda.com.ua/
news/2016/02/16/581648/
http://www.mdoffice.com.ua/pls/
MDOffice/aSNewsDic.getNews?
dat=19022016&num_c=514398

Запровадження
уповноважених
економічних операторів
Протягом
лютого
2016
року
Міністерство
фінансів
України

провело низку заходів, спрямованих
на
презентацію
нового
законопроекту щодо запровадження
уповноважених
економічних
операторів (УЕО).
Наразі у чинному Митному кодексі
України є розділ, який регулює
діяльність УЕО, але інститут УЕО
фактично не працює. Відповідно до
діючої редакції Митного кодексу
його запровадження мало відбутись
ще у 2012-2013 роках. Але відповідні
положення де-факто не працювали.
Розроблений Міністерством фінансів
України за участі представників
бізнес-середовища,
професійних
спілок та асоціацій законопроект,
покликаний запровадити в Україні
дієвий механізм інституту УЕО,
аналогічний тому, що функціонує в
ЄС.
Запровадження
УЕО
допоможе
покращити
економічні
та
адміністративні умови для митного
оформлення товарів українськими
експортерами та імпортерами.
Проект закону має значно наблизити
українське
законодавство
до
стандартів ЄС, зменшити бар'єри для
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міжнародної торгівлі та підвищити
конкурентоспроможність українських
експортерів.
Ухвалення
законопроекту дозволить підвищити
стандарти ведення бізнесу не тільки
безпосереднім
отримувачам
відповідних сертифікатів УЕО, а й
підприємствам, які працюють у
суміжних сферах діяльності, зокрема
у транспортно-логістичній та митноброкерській.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article

Узбекистан
скасував
додатковий імпортний збір
щодо українських товарів
Уряд
Республіки
Узбекистан
достроково скасував запроваджене
додаткове імпортне мито на товари
українського
походження,
запроваджені
у
відповідь
на
впровадження Україною додаткового
імпортного мита. Відповідне рішення
було прийнято 18 лютого 2016 року у
відповідь на ухвалення Закону
України № 912-VIII від 24 грудня 2015
року
"Про
заходи
щодо
стимулювання зовнішньоекономічної
діяльності", який скасував з 1 січня
2016 року додатковий імпортний
збір щодо товарів, які імпортуються
на митну територію України.
Джерело: http://me.gov.ua/

Уряд подав на ратифікацію
до Верховної Ради України
Угоди
про
заснування
Німецько-Української
промислово-торговельної
палати
11 лютого 2016 року Кабінет
Міністрів України на своєму засіданні
схвалив розпорядження про подання
на ратифікацію до Верховної Ради
України Угоди між Урядами України
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та
Федеративної
Республіки
Німеччина про заснування НімецькоУкраїнської
промисловоторговельної палати. Метою Угоди є
заснування двосторонньої НімецькоУкраїнської
промисловоторговельної палати в м. Києві.
Палата повинна замінити Бюро
делегата Німецької економіки в
Україні. Її членами можуть бути
українські, німецькі та інші суб'єкті
господарювання
та
об'єднання
підприємств.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=248847553

Уряд
прийняв
новий
Технічний
регламент
засобів
вимірювальної
техніки
З метою забезпечення принципів
єдності вимірювань, постановою
Кабінету Міністрів України № 163 від
24
лютого
2016
року
“Про
затвердження Технічного регламенту
засобів
вимірювальної
техніки”
затверджено
новий
регламент
засобів вимірювальної техніки.
Наведений

регламент

має

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

забезпечити
адаптацію
національного законодавства до
європейських
норм
у
сфері
метрології.
Регламент
повинен
сприяти усуненню технічних бар'єрів
у торгівлі та спрощенню доступу
вітчизняних засобів вимірювальної
техніки на ринок ЄС.
Технічним регламентом, зокрема,
передбачено: встановлення суттєвих
вимог до засобів вимірювальної
техніки; вимоги до виробників
засобів
вимірювальної
техніки;
уповноважених
представників;
імпортерів та розповсюджувачів
засобів
вимірювальної
техніки;
процедури оцінки відповідності
засобів
вимірювальної
техніки
вимогам Технічного регламенту;
маркування
відповідності
та
здійснення державного ринкового
нагляду щодо введених в обіг засобів
вимірювальної техніки.
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=248885012
Дата набрання чинності: через 6
місяців
з
дня
опублікування
(опубліковано 15 березня 2016 року).

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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