Проект фінансується
Європейським Союзом

ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 червня – 6 липня

Випуск № 21,
липень 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
Уряд затвердив
порядок захисту
прав та інтересів
України в рамках
СОТ

незрозуміло, який порядок захисту інтересів України у
випадку ініціювання суперечки країною-членом СОТ
проти України, оскільки постанова стосується випадків
порушення прав України в рамках СОТ. Невеличке
згадування у частині п‘ятій п. 8 Порядку не дає відповіді
на це питання.

Постанова
Кабінету
Міністрів України № 346
від 1 червня 2016 року
"Про
затвердження
Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України
в торговельно-економічній сфері в рамках Світової
організації торгівлі”

Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=249086356

Відповідною
постановою
затверджено
Порядок
забезпечення захисту прав та інтересів України в рамках
СОТ, яким встановлюється процедура взаємодії між
органами виконавчої влади та іншими зацікавленими
сторонами, що виникають у разі порушення прав України
в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).
Порядок передбачає утворення відповідної міжвідомчої
робочої групи у разі висновку Мінекономрозвитку про
наявність підстав вважати, що заходи, вжиті членом СОТ,
не відповідають положенням будь-якої з угод СОТ. Така
робоча група утворюється для забезпечення узгодженості
дій зацікавлених органів та організацій, здійснення
підготовки пропозицій, відповідей і рекомендацій з
організаційно-правових, процедурних та інших питань.
Склад робочої групи формує її співголова.
З одного боку, Постанова додатково формалізує
механізми
співпраці
органів
виконавчої
влади,
виробників, юридичних компаній та інших організацій у
разі порушення прав України в рамках СОТ. З іншого боку,
незважаючи на розроблений Порядок, багато питань
залишились неврегульованими. Зокрема, відсутні
критерії, за якими будуть обиратися члени робочої групи,
бо заявити про свою зацікавленість може достатньо
широке коло організацій. Також незрозумілі критерії
відбору кандидатур, які “Мінекономрозвитку може
подавати до Органу врегулювання суперечок СОТ щодо
включення до індикативного переліку урядових і
неурядових кандидатур осіб, які мають кваліфікацію і
досвід відповідно до Домовленості, для їх залучення як
експертів під час проведення консультацій та/або
врегулювання суперечки між членами СОТ”. Крім цього,
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Схвалено рішення про створення
Міжвідомчого цільового центру та
мобільних
груп
для
виявлення
порушень митного законодавства
Постанова Кабінету Міністрів України № 371 від 8 червня
2016 року “Питання протидії незаконному переміщенню
товарів через державний кордон України”
Уряд схвалив рішення про створення Міжвідомчого
цільового центру та 20 мобільних груп для попередження
та виявлення фактів порушень митного законодавства.
Міжвідомчий цільовий центр і спільні мобільні групи
будуть
складатися
з
представників
ДФС,
Держприкордонслужби та Національної поліції і діятимуть
цілодобово.
Кандидатуру
керівника
цільового
центру
затверджуватиме Кабінет Міністрів України за поданням
Міністра фінансів. Основними завданнями Центру є
організація взаємодії між службами; забезпечення
прийняття рішень, узгоджених з представниками служб,
що входять до складу Центру; узагальнення оперативної
та аналітичної інформації про можливі порушення
законодавства з питань державної митної справи,
отриманої з будь-яких джерел, обробка та аналіз такої
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інформації; здійснення контролю за діяльністю мобільних
груп тощо.
Основними завданнями мобільних груп є запобігання та
виявлення порушень законодавства з питань державної
митної справи; організація процесу документування
виявлених порушень; інформування Центру про
результати проведених заходів, виконання доручень тощо.
Члени мобільних груп матимуть право безперешкодного
доступу до всіх зон митного контролю та пунктів пропуску;
зупинки транспортних засобів з товарами, проведення їх
огляду (переогляду), створення тимчасових зон митного
контролю, відбору зразків товарів та направлення їх для
проведення досліджень, експертиз, попередньої оцінки до
спеціалізованих експертних установ ДФС та МВС,
залучення посадових осіб митниць, в зоні діяльності яких
проводяться заходи, до їх проведення; використання
засобів зв'язку, технічних засобів митного контролю,
засобів фото- та відеофіксації.
Утворення Міжвідомчого цільового центру та мобільних
груп має сприяти попередженню та розкриттю порушень
митного законодавства. Ефективність діяльності нових
інституцій визначатиметься їх фінансовим забезпеченням,
підпорядкуванням, комплектацією тощо.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=2491113
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Уряд затвердив порядок
фото- та відеофіксації

здійснення

Постанова Кабінету Міністрів України № 370 від 8 червня
2016 року “Про затвердження Порядку здійснення фото-,
відеофіксації митних та інших формальностей, які
проводяться контролюючими органами”
Уряд прийняв рішення про запровадження фото- і
відеофіксації
проведення
митних
формальностей,
зокрема, огляду (переогляду) товарів та транспортних
засобів, інших процедур, що проводяться в пунктах
пропуску через державний кордон, в зонах митного
контролю внутрішніх митниць, а також під час виконання
міжвідомчими
мобільними
групами
заходів
з
попередження та виявлення фактів порушень митного
законодавства. Також передбачається прикріплення
відеозаписів до митних декларацій за допомогою
функціоналу
автоматизованої
системи
митного
оформлення ДФС.

Обов'язкова фото- та відеофіксація за допомогою
індивідуальних
портативних
відеокамер
(відеореєстраторів) впроваджуватиметься поетапно за
мірою забезпечення ними відповідних підрозділів.
Очікується, що реалізація норм постанови дозволить
створити сприятливі умови для реалізації принципу
"Єдиного вікна" при проведенні митного оформлення
товарів і транспортних засобів і фіксувати всі етапи
проведення огляду. Це сприятиме прозорості виконання
митних процедур та зменшенню ризику корупції.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=2491107
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НБУ пом’якшує валютне регулювання
Постанова Правління Національного банку України № 342
від 7 червня 2016 року "Про врегулювання ситуації на
грошово-кредитному та валютному ринках України"
НБУ знизив розмір обсягів обов’язкового продажу
валютних надходжень від експортних операцій юридичних
осіб з 75% до 65% та підвищив максимальну суму продажу
готівкової іноземної валюти та банківських металів з 6 тис.
до 12 тис. гривень в еквіваленті на добу.
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Крім того, клієнти банків зможуть знімати з рахунків
готівку в іноземній валюті та банківських металах на суму
до 100 тис. гривень на добу замість 50 тис. гривень на
добу. Також повністю знято обмеження на обсяг видачі
готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис.
гривень на добу. Дозволено репатріацію дивідендів,
нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки.
Наведені кроки є довгоочікуваними і мають позитивно
вплинути на діяльність підприємств-експортерів.
Джерело: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=32236335&cat_id=55838

НБУ спростив документообіг під час
здійснення валютного контролю за
експортними
та
імпортними
операціями
Постанова Правління Національного банку України
№ 347 від 16 червня 2016 року
НБУ змінив Інструкцію про порядок здійснення контролю
за експортними та імпортними операціями щодо
спрощення взаємовідносин між банками, клієнтами та
державними органами.
Відтепер дозволено використовувати електронну форму
повідомлень для обміну інформацією за експортними та
імпортними операціями резидентів, що спрощує
документообіг під час здійснення валютного контролю.

Також банкам надано можливість контролювати
експортні та імпортні операції, які здійснюються з
використанням
електронних
правочинів,
та
використовувати інвойс як документ, що засвідчує
надання послуг. Також, письмове підтвердження
іноземного податкового органу про суму сплачених
податків надаватиметься резидентом лише на вимогу
банку.
Наведені зміни дадуть змогу банкам та їх клієнтам
застосовувати сучасні комунікаційні технології та
електроні форми документів у деяких процедурах,
пов’язаних із контролем експортно-імпортних операцій,
які раніше передбачали застосування виключно
паперових документів.
Джерело:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=32580485&cat_id=55838

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”

виникла потреба в оновленні відповідного переліку.
Джерело:
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?
lang=uk-UA&id=9a9e127a-d0e9-4e70-8f26ba35f82ab242&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrai
niproZatverdzhenniaPerelikuOrganivLitsenzuvanniaTaViznan
niaTakimiiChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
Дата оприлюднення: 12 травня 2015 року

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
Проектом закону пропонується затвердити новий перелік
органів ліцензування, який би відповідав нормам Закону
України “Про ліцензування видів господарської
діяльності”. У зв’язку із змінами, які відбулися у
законодавстві з питань ліцензування господарської
діяльності та іншими змінами, пов’язаними з
реорганізацією окремих органів виконавчої влади,
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НОВИНИ
Уряд до кінця 2017 року продовжив дію
українських контрсанкцій на російське
ембарго
Уряд України продовжив дію ембарго на поставки російських продуктів харчування, а також ряду інших товарів до
кінця 2017 року. Відповідне рішення ухвалено на засіданні
Уряду 6 липня 2016 року у відповідь на рішення Президента
РФ щодо продовження до кінця 2017 року дії продовольчого ембарго стосовно держав, які ввели санкції проти Росії.
Джерело:
http://ua.interfax.com.ua/news/general/355010.html

Україна до 2019 року повинна перейти на
європейську модель контролю якості
Російська Федерація заборонила прямі
харчових продуктів
транзитні перевезення вантажів з України
Президент РФ своїм указом заборонив прямі транзитні
перевезення вантажів з України в Киргизстан. Як раніше у
випадку з транзитом у Казахстан, міжнародні транзитні
автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території
України на територію Киргизстану через територію РФ
здійснюються тільки з території Білорусі. При цьому
вантажні приміщення транспортних засобів і залізничного
рухомого складу, де перевозяться транзитні товари,
повинні бути опломбовані, в тому числі із застосуванням
технології навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС.

Голова Дерпроджспоживслужби України В. Лапа заявив, що
за три роки Україна планує перейти на європейську модель
контролю якості харчових продуктів. Він зазначив, що з
2017 року систему НАССР обов’язково повинен запровадити великий бізнес, а до 2019 року – усі суб’єкти господарювання (не тільки виробники, але й оператори харчового
ринку, реалізатори, логісти). За його словами наразі
реалізовано 30-40% необхідних системних змін, зокрема,
завдяки прийняттю нової редакції закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів».

Більш того, введено повну заборона транзиту товарів, що
підпадають під дію російського ембарго (наприклад, м'ясо,
молочні продукти, овочі) або на які в РФ застосовуються
ставки ввізних мит, відмінні від 0. Це фактично повністю
зупиняє транзит українських товарів через Росію.

Зараз до розгляду у другому читанні готують законопроект
«Про держконтроль, який здійснюється з метою перевірки
відповідності законодавству про безпечність та якість
харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя
тварин», який є черговим кроком у реформуванні цієї
Указ набув чинності з 1 липня 2016 року і діятиме до 31 сфери державної політики.
грудня 2017 року. До цього ж терміну продовжуються
аналогічні транзитні обмеження на постачання вантажів з
України в Казахстан.
У цьому зв’язку Казахстан вже порекомендував українським перевізникам з 1 липня 2016 року ввозити товари в
обхід Росії - через Грузію, Азербайджан і по Каспію або
через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.
Джерело:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012016070
30001?index=0&rangeSize=1
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НОВИНИ
Джерело: http://www.5.ua/suspilstvo/za-try-roky-ukrainapereide-na-ievrostandarty-kontroliu-iakosti-kharchovykhproduktiv-117178.html

асоціації, виставки та ярмарки товарів відповідно до
розділу товарної номенклатури.
Публікація дозволяє розібратись з багатьма питаннями
введення бізнесу в ЄС, зрозуміти можливості і шляхи
реалізації української продукції на ринках ЄС.
Джерела:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1434
186686606903&id=1193687460656828&__mref=message_b
ubble
httpdia-of-exporting-to-the-eu-under-the-dcfta/
https83Zm8/view?pref=2&pli=1

Урядовий офіс з європейської інтеграції
опублікував українську версію компендіуму "Енциклопедія з експорту до
країн ЄС у рамках ПВЗВТ”
«Енциклопедія з експорту до країн ЄС у рамках ПВЗВТ»
підготовлено Консалтинговою компанією CTA Economic&ExportAnalysts Ltd (Великобританія) у співробітництві з
Урядовим офісом з питань європейської інтеграції і
Торгово-промисловою палатою України за підтримки
Уряду Королівства Нідерландів.
Компендіум (енциклопедія) – це довідник, який складається із правил, процедур, практик ЄС для основних
статей експорту України за галузями. Видання є практичним інструментом для українських підприємств, які
мають на меті постачати продукцію на ринки Європейського Союзу.

Уряд підпише Угоду про вільну торгівлю
з Канадою
Кабінет Міністрів України уповноважив віце-прем’єрміністра - міністра економічного розвитку і торгівлі
України С. Кубіва на підписання Угоди про зону вільної
торгівлі з Канадою.
Очікується, що зазначена Угода буде підписана під час
офіційного візиту Прем'єр-міністра Канади в Україну 1112 липня 2016 року.
Джерело:
https://www.rbc.ua/rus/news/pravitelstvoodobrilo-soglashenie-zst-kanadoy-1467806191.html

На трьох митницях буде запроваджено

Компендіум складається з трьох частин:
1.«Пропедія», в якій представлений загальний огляд
інформації щодо основних вимог до експорту, значимість
представленої інформації і її використання;
2.«Мікропедія», містить короткий виклад відомостей,
представлених в «Макропедія», що забезпечує швидкий
пошук основної інформації стосовно товару відповідно до
розділу товарної номенклатури.
3.«Макропедія», охоплює детальну опис щодо нормативно-правових вимог правил походження, тарифних ставок
і тарифних квот, інформацію про торгово-промислові
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відеофіксацію процесу митного огляду
На першому етапі процедура відеофіксації проведення
митного огляду буде введена на Львівській, Одеській та
Київській міській митницях. Але у найближчі 3-4 місяці
процедура буде запроваджена на всіх митницях і митних
постах. Наразі розробляється відповідне програмнотехнічне забезпечення для її поетапного впровадження.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Матеріали, які будуть формуватися на центральному
сервері будуть надаватися НАБУ, СБУ, Нацполіціі, у тому
числі використовуватимуться управлінням внутрішньої
безпеки та профільними департаментами для контролю
за діяльністю підлеглих. Цю інформацію також зможуть
використовувати керівники митниць для проведення
відповідних службових розслідувань і перевірки діяльності посадових осіб, які безпосередньо здійснюють митний
контроль та оформлення.
Під час проведення огляду посадова особа буде представлятися на відеокамеру і представляти всіх присутніх, які
будуть залучені до його проведення, в тому числі представників правоохоронних органів, якщо цей огляд
проходить за їх ініціативою. Митний огляд з обов'язковим
коментарем співробітників своїх дій буде зніматися
безперервно на відеокамеру, інформація з якої буде
передаватися на центральний сервер. На рівні центрального апарату Митниця буде здійснювати моніторинг
митних оглядів, проведених на місцях.

Планується, що кожна посадова особа митниці на початку
свого робочого дня буде отримувати відповідну відеокамеру.
Джерело:
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.getN
ews?dat=25062016&num_c=537042
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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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