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Європейським Союзом

ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 травня – 31 травня

Випуск № 20,
червень 2016

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
1 серпня 2016 року Уряд
запроваджує
автоматизовану
систему
"Єдиного
вікна"
при
митному оформленні

Спрощено
реєстрації
засобів

механізм
лікарських

Закон України № 1396 від 31 травня
2016 року “Про внесення змін до
статті 9 Закону України "Про
лікарські засоби" щодо спрощення
державної реєстрації лікарських
засобів”
Закон спрощує механізм проведення
державної реєстрації (перереєстрації)
лікарських засобів, у тому числі,
медичних
імунобіологічних
препаратів, визначених статтею 2
Закону України "Про лікарські
засоби", застосування яких в Україні
допускається тільки після такої
реєстрації.
Зокрема
розширюється
перелік
лікарських засобів, зареєстрованих
компетентними
органами
Сполучених
Штатів
Америки,
Швейцарії, Японії, Австралії, Канади
або Європейського Союзу у якості
лікарського
засобу,
державна
реєстрація яких здійснюється за
спрощеною процедурою. Крім того,
до 10 робочих днів скорочуються
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терміни
прийняття
рішення
Міністерством охорони здоров’я
щодо реєстрації лікарського засобу.
Нововведенням також є вимога щодо
оприлюднення інформації про стан та
результати розгляду відповідних
документів про реєстрацію ліків на
веб-сайті установи, що здійснює
експертизу реєстраційних матеріалів.
Закон
має
спростити
доступ
іноземних ліків, зареєстрованих у
окремих
країнах
але
не
зареєстрованих
в
Україні
на
український
ринок.
Це
довгоочікуваний крок, якого чекають
споживачі ліків, які не виробляються
в Україні. Також важливим є
вдосконалення процедури реєстрації
нових ліків шляхом скорочення
термінів прийняття рішення МОЗ.
Покращується
прозорість
цієї
процедури через вимогу публікувати
інформацію про хід її проведення на
сайті установи, що має зменшити
корупційні ризики.
Джерело:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
1396-viii
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Постанова
Кабінету
Міністрів
України № 364 від 25 травня 2016
року “Деякі питання реалізації
принципу «єдиного вікна» при
здійсненні
митного,
санітарноепідеміологічного,
ветеринарносанітарного,
фітосанітарного,
екологічного, радіологічного та
інших видів державного контролю”
Уряд
схвалив
створення
та
функціонування
автоматизованої
системи “Єдине вікно” - електронної
системи
обміну
даними,
що
сприятиме
спрощенню
митних
процедур та має усунути можливості
для корупції на митниці.
"Єдине вікно" – це автоматизована
система митних послуг, що формує
концептуально
новий
порядок
взаємодії
митних
органів
з
суб’єктами
зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД). Система спрямована
на зменшення кількості митних
процедур і передбачає створення
єдиної електронної бази даних, яка
дозволить різним службам контролю
та митним пунктам в автоматичному
режимі обмінюватись інформацією
про вантаж, який проходить через
кордон
України.
Зокрема,
передбачається здійснювати усі види
контролю
(митного,
санітарноепідеміологічного,
ветеринарносанітарного,
фітосанітарного,
екологічного, радіологічного та інших
видів контролю) за допомогою
електронного обміну даними. Таким
чином, замість печаток і штампів

державних органів на паперових
документах будуть проставлятись
електронні відмітки в спільній базі
даних.

такої процедури є одним із
зобов’язань
України
в
рамках
імплементації
Угоди
СОТ
про
спрощення процедур торгівлі.

Згідно з постановою, час на прийняття
рішення контролюючим органом
щодо здійснення відповідного виду
контролю при імпорті складає 4
години.
Інакше
застосовується
принцип "мовчазної згоди", тобто ІТсистема
автоматично
формує
позитивне рішення про проведення
відповідного
виду
державного
контролю, яке є підставою для
завершення митного контролю та
митного оформлення товарів. Крім
того, огляд товарів при експорті
проводиться
одночасно
всіма
контролюючими органами не пізніше,
ніж через 24 робочі години від
запропонованого
підприємством
часу.

Водночас слід звернути увагу, що
важливою
передумовою
запровадження "Єдиного вікна" є
доопрацювання
та
проведення
інтеграції інформаційних систем з
використанням систем електронної
взаємодії органів виконавчої влади та
державних
електронних
інформаційних ресурсів. Як випливає
з тексту зазначеної постанови, до
цього моменту "Єдине вікно"
працюватиме із застосуванням ІТсистеми органів ДФС, що не може
вважатися
повноцінним
функціонуванням за принципом
єдиного вікна.

Запровадження “Єдиного вікна” має
значно спростити митні процедури та
час на їх проведення, мінімізувати
людський фактор при прийнятті
рішень, що сприятиме зниженню
корупційних ризиків. Впровадження

Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=249107456

Доповнено перелік підстав
для
огляду
товарів
і
транспортних
засобів
митними органами України

Постанова Кабінету Міністрів України
№ 364 від 25 травня 2016 року “Про
внесення змін до вичерпного
переліку підстав, за наявності яких
може
проводитись
огляд
(переогляд) товарів, транспортних
засобів комерційного призначення
митними органами України”
Згідно із змінами, огляд товарів та
транспортних засобів дозволено у
тому числі на підставі відповідних
письмових доручень правоохоронних
органів, оформлених у рамках
кримінального
провадження,
оперативно-розшукової
або
контррозвідувальної справи.
Такі доручення мають містити
інформацію
про
підстави
їх
надсилання,
номер
відповідної
справи, строк виконання, відомості
про товари, осіб, які їх переміщують,
та/або про транспортні засоби
комерційного
призначення,
з
використанням яких можуть бути
вчинені порушення законодавства з
питань державної митної справи.
У разі відсутності у дорученні усієї
необхідної інформації, таке воно не є
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підставою для проведення огляду
(переогляду) товарів, транспортних
засобів комерційного призначення
органами доходів і зборів, про що
невідкладно письмово інформується
відповідний правоохоронний орган.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/cardnpd?docid=249062726

НБУ частково послабив
тимчасові
антикризові
заходи, запроваджені у
2014-2015 роках
Постанова НБУ № 332 від 25 травня
2016 року "Про внесення змін до
постанови Правління Національного
банку України від 03 березня 2016 №
140"
Зазначеною постановою скорочено
термін
депонування
уповноваженими банками коштів в

гривні для покупки іноземної валюти
за дорученням клієнтів. До цього
моменту банки мали можливість
купувати валюту для клієнтів не
раніше третього операційного дня.
Наразі здійснити таку покупку можна
буде, починаючи з наступного
операційного дня після попереднього
депонування гривні.
Здійснити покупку валюти можна на
другий день після надання НБУ
інформації
для
підтвердження
операції. Разом з цим клієнти
матимуть дві можливості. Перша:
перерахувати кошти в гривні на
окремий рахунок за день до
підтвердження
НБУ
можливості
проведення покупки валюти і
провести покупку в день відповідного
підтвердження від НБУ. Друга:
перерахувати кошти на окремий

рахунок за день до дати купівлі
іноземної валюти після отримання
підтвердження Національним банком
можливості провести покупку валюти.
Таке підтвердження діє протягом 30
днів.
Лібералізація заходів НБУ повинна
спростити
процедуру
купівлі
іноземної валюти та сприятиме
збільшенню обсягу оборотних коштів
бізнесу, доступних для фінансування
поточної діяльності. Водночас, на
думку НБУ, це збереже можливості
регулятора прогнозувати попит і
пропозицію іноземної валюти та
попереджувати надмірні коливання
обмінного курсу гривні.
Джерело:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/pu
blish/article?art_id=31595773

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Планується
затвердити
новий
перелік
органів
ліцензування
Проект постанови Кабінету Міністрів
України
“Про
затвердження
переліку органів ліцензування та
визнання такими, що втратили
чинність деяких постанов Кабінету
Міністрів України”

Джерело:
http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=9a9e127a-d0e94e70-8f26ba35f82ab242&title=ProektPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhen
niaPerelikuOrganivLitsenzuvanniaTaViz

Відповідно до Закону України “Про
ліцензування видів господарської
діяльності”
розроблено
проект
відповідної
постанови,
якою
передбачено оновлений перелік
органів
державної
влади
у
функціональних положеннях про
діяльність яких буде передбачено
здійснення ліцензування окремих
видів господарської діяльності.
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НОВИНИ
мент підписав голова держави.
Таким чином, українські компанії
отримують право брати участь у
державних закупівлях 45 країнучасниць угоди GPA, серед яких:
країни ЄС, Японія, США, Корея,
Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада.
Загальний об’єм ринку державних
закупівель в рамках Угоди СОТ
оцінюється у суму близько 1,7
трильйона дол. США щорічно.

Білорусь закрила свій ринок
для свинини з Хмельницької області
Білорусь запровадила тимчасові
обмеження на ввезення свинини з
Хмельницької області через виявлення в регіоні вірусу африканської чуми
свиней (АЧС).
Департамент
ветеринарного
і
продовольчого нагляду Міністерства
сільського господарства та продовольства Білорусі з посиланням на
інформацію Міжнародного епізоотичного бюро повідомив, що на
території
Хмельницької
області
зареєстровано
новий
випадок
захворювання сприйнятливих видів
тварин африканською чумою свиней.
У зв'язку з цим вводяться тимчасові
обмеження на ввезення до Білорусі із
зазначених територій живих свиней,
свинини, в тому числі м'яса диких
кабанів,
продуктів
переробки,
шкіряної, рогокопитної і кишкової
сировини, щетини, мисливських
трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин, кормів, що були у
використанні, а також обладнання

для утримання, забою і обробки туш
свиней.
Крім того, усі раніше видані Білоруссю дозволи на ввезення зазначених
товарів з Хмельницької області
скасовуються.
Джерело:
http://delo.ua/business/belaruszakryla-svoj-rynok-dlja-svininy-izhmelnickoj-oblasti-317094/

Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про
державні закупівлі (GPA)
18 травня 2016 року Україна офіційно
завершила процедуру приєднання до
Угоди Світової організації торгівлі про
державні закупівлі (Agreement on
Government
Procurement,
GPA).
Процес приєднання до угоди
розпочався у 2011 році і тривав 5
років. Переговори завершились у
листопаді 2015 року, коли делегації
всіх 45 країн-учасниць GPA одноголосно підтримали рішення про приєднання України до Угоди. Верховна
Рада ратифікувала це рішення у
березні 2016 року, а згодом доку-

Суть Угоди GPA полягає у поширенні
основоположного принципу СОТ рівного доступу до ринків - на сферу
державних
закупівель.
Іноземці
матимуть повний доступ до українських державних тендерів так само, як
українці - до закордонних. Разом з
цим, відкриття реальних можливостей щодо доступу українських
підприємств до державних закупівель в інших країнах вимагатиме
лібералізації валютного регулювання,
зокрема в частині строків повернення
валютної виручки, можливостей із
страхування
таких
експортних
контрактів тощо.
З січня 2016 року Мінекономрозвитку
України реалізує пілотний проект з
підтримки українських компаній, які
вперше планують взяти участь у
закордонному тендері. Результати
проекту стануть основою детальних
інструкцій та рекомендації для тих
підприємств,
які
розглядають
можливість брати участь у державних
закупівлях за кордоном.
Подати заявку на участь у пілотному
проекті можна за посиланням:
http://goo.gl/forms/kf2B2v4RTx
Ключові документи для участі в
проекті: https://goo.gl/f20loL
Детальніше про Угоду
державні
http://bit.ly/1SSkW8P

СОТ про
закупівлі:

Джерело:
http://me.gov.ua/News/Detail?lang
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НОВИНИ
в Стамбулі відбулася презентація
можливостей
та
перспектив
розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту
Китай—Туреччина—Європа.

Джерело:
http://economics.unian.ua/agro/13580
29-rosiya-zbiraetsya-prodovjitiproduktove-embargo-do-kintsya-2017roku.html

Джерело:
https://www.facebook.com/volodymyr
.omelyan/posts/10153808594568439=
uk-UA&id=5ce283a6-3c61-4fa6-9aed17d65194daad&title=UkrainaOfitsiinoP
ridnalasiaDoUgodiSotProDerzhavniZak
upivli-gpa-

Україна підписала Протокол
про входження до Транскаспійського міжнародного
транспортного маршруту
17 травня 2016 року Міністр інфраструктури
України
Володимир
Омелян заявив про те, що імені
Укрзалізниці в м. Тбілісі підписано
Протокол щодо входження України
до Транскаспійського міжнародного
транспортного
маршруту.*
При
цьому досягнуто домовленості про
зниження комплексної ставки за
перевезення 40-футового контейнеру
з 5559 дол. США до 3980 дол. США
від Ізова до кордону з Китаєм
(Достик).

Росія збирається продовжити продуктове ембарго до
кінця 2017 року
На зустрічі з членами бюро правління
Російського союзу промисловців та
підприємців Прем'єр-міністр РФ Д.
Медведєв повідомив про намір
підготувати відповідні пропозиції
Президенту РФ щодо продовження
до кінця 2017 року продовольчого
ембарго на аграрні товари і сільськогосподарські товари з країн, які
запровадили санкції проти Росії або
згодом до них приєдналися (у тому
числі України).

Як вже згадувалось у попередніх
випусках нашого моніторингу, Китай
визначив як пріоритетний проект
створення альтернативних шляхів
транспортування товарів з Китаю до
Європи і у зворотному напрямку, а
отже збирається вкладати у нього
значні кошти.
*Транскаспійський транспортний
маршрут - міжнародний транспортний
маршрут
«Китай—
Туреччина—Європа»,
складова
Нового шовкового шляху з Китаю,
який
покликаний
забезпечити
транспортний зв'язок між Китаєм і
Європою в обхід Росії — через
Казахстан, Азербайджан, Грузію і
Туреччину. Проект започаткований
у жовтні 2013 року створенням
Координаційного
комітету
з
розвитку ТМТМ. 30 листопада 2015
8
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"Артемсіль"
відновлює
постачання солі на російський ринок
Федеральна служба із нагляду у
сфері захисту прав споживачів і
добробуту
людини
(Росспоживнагляд)
дозволила
українському
виробникові
солі,
підприємству "Артемсіль", відновити
постачання на російський ринок.
За
інформацією
видання
“Комерсант”, наглядове відомство
дозволило українському підприємству з 10 травня 2016 року щорічно
ввозити в Росію 170 тис. тон солі (у
2014 році його частка на російському
ринку становила 233,2 тис. тон або
21%).
Джерело:
http://www.kommersant.ru/doc/2983
770

Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
Урядом США про взаємну
допомогу між митними
адміністраціями
23 травня 2016 року підписано Угоду
між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки про
взаємну допомогу між митними
адміністраціями.

Україна запровадила антидемпінгові заходи на імпорт каустичної соди походженням
з
Російської
Федерації
6 травня 2016 року за результатами
проведеного розслідування Міжвідомчою комісією з міжнародної
торгівлі опубліковано повідомлення
про запровадження антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну соди
каустичної походженням з Російської
Федерації у розмірі 26% від митної
вартості товару строком на 5 років.
Рішення комісії набирає чинності
через 30 календарних днів з дня
опублікування повідомлення.
Джерело:
http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2014486-ukraina-vvelamito-na-rosijsku-sodu.html

Україною порушено антидемпінгове
розслідування
щодо імпорту шоколаду з
Російської Федерації
26 травня 2016 року Міжвідомча
комісія з міжнародної торгівлі
прийняла рішення про порушення
антидемпінгового
розслідування
щодо імпорту до України шоколаду
та харчових виробів з вмістом какао
походженням з Російської Федерації.
Зазначене рішення прийнято за
скаргою Асоціації "Укркондпром",
яка діє від імені кондитерської
корпорації Roshen, ПАТ "Харківська
бісквітна
фабрика",
ПАТ

"Кондитерська фабрика "Харків'янка"
і ПАТ "Полтавакондитер".
Джерело:
http://www.epravda.com.ua/news/201
6/05/30/594304/

Україна запровадила спеціальні заходи щодо імпорту
пінополіуретану незалежно
від країни походження та
експорту
Міжвідомча комісія з міжнародної
торгівлі прийняла рішення про
застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну гнучких
пористих плит, блоків та листів із
пінополіуретанів
незалежно
від
країни походження та експорту.
Розслідування було розпочато за
заявою Групи компаній "Інтерфом".
Спеціальні
заходи
застосовані
шляхом запровадження спеціального
мита терміном на 3 роки у розмірі:
з дня застосування
заходів – 13,09 %;

Метою Угоди є удосконалення
співробітництва між Україною та
США у митній сфері, створення
правових підстав для розвитку
двостороннього
співробітництва,
надання взаємної адміністративної
допомоги у митній сфері між
Україною і США та їх митними
адміністраціями, а також сприяння
вжиттю заходів для припинення
протиправних дій, які завдають
шкоди економічним інтересам обох
країн.
Джерело:
http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/249509.html

спеціальних

через 12 місяців із дня застосування
спеціальних заходів – 12,44 %;
через 24 місяці з дня застосування
спеціальних заходів – 11,81 %.
Це рішення набере чинності через 40
днів із дня опублікування повідомлення про нього в газеті "Урядовий
кур’єр" (№ 100 від 28.05.2016).
Джерело:
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/mizhvidomchakomisiya-z-mizhnarodnoyi-torgivli-inf/
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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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