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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
підприємств при імпорті продукції, а також ліквідує
корупційну складову у діяльності митників підчас
визначення митної вартості імпорту. Наведене спростить
не тільки саму процедуру торгівлі, а й безпосередньо
позитивно вплине на ціноутворення імпортованих в
Україну товарів. Певним ризиком може бути проблема
заниження митної вартості імпорту, але з цим необхідно
боротися шляхом удосконалення системи постаудиту.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?
docid=249389735

Уряд скасував орієнтовні показники
митної вартості товарів

Скасовано
державну
іноземних інвестицій

Постанова Кабінету Міністрів України № 686 від
05.10.2016 “Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від
16 вересня 2015 р. № 724”

Постанова Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2016 р. № 661 “Про визнання такою,
що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 139”

Відповідною постановою Уряд скасував власну
постанову майже річної давнини “Про використання у
системі управління ризиками орієнтовних показників
митної вартості товарів”. Фактично, постанова скасувала
використання органами доходів і зборів єдиних
орієнтовних показників митної вартості товарів під час їх
митного оформлення у режимі імпорту.

Відповідним рішенням скасовано постанову Кабінету
Міністрів України, яка затверджувала Порядок
державної реєстрації (перереєстрації) іноземних
інвестицій. Рішення прийняте на виконання пункту 4
розділу II Прикінцевих положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо скасування державної реєстрації іноземних
інвестицій". Скасування державної реєстрації іноземних
інвестицій спрощує їх залучення в українську економіку.

Практика
використання
митниками
орієнтовних
показників
митної
вартості
товарів
постійно
критикувалася
експертним
та
підприємницьким
середовищами. Не дивлячись на вимогу щомісяця до 10
числа здійснювати перегляд та коригування відповідних
показників митної вартості товарів, часто-густо вони не
відображали реального стану речей і ситуації на
зовнішніх ринках. Орієнтовні показники митної вартості
не враховували не тільки умови, обсяги та наявність
знижок, а й існування сезонних коливань цін та змін на
відповідних товарних ринках. Це стало джерелом
зловживань митниці, коли при визначенні митної
вартості товару контрактні ціни на імпортовану
продукцію не бралися до уваги. З огляду на необхідність
наповнення державного бюджету, митниця залишалась
зацікавленою
у
збільшенні
номінальної
ціни
розмитнення продукції, що імпортувалася.
Таким чином, скасування орієнтовних показників митної
вартості товару, як очікується, зменшить витрати
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реєстрацію

Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-2016%D0%BF

носіях) перелік документів, які приймаються НБУ та
використовуються для обміну з іншими державними
органами валютного контролю. Такі документи також
можуть бути підставою для застосування штрафних санкцій
за порушення валютного законодавства.

У київському річковому порту з'явиться
міжнародний пункт пропуску
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 724-р від
05.10.2016 “Про відкриття міжнародного пункту пропуску
через державний кордон в річковому порту Київ”

Також постановою змінено розмір штрафних санкцій за
несвоєчасне подання, приховування або перекручення
встановленої Національним банком звітності про валютні
операції. Зокрема, за всі виявлені факти порушень вимог
щодо звітності протягом періоду, що підлягає перевірці,
передбачено накладення штрафу у розмірі до 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Раніше
застосовувався штраф розміром 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Джерело:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0394500-16

З метою реалізації Європейської угоди про найважливіші
внутрішні водні шляхи міжнародного значення Уряд
України ухвалив рішення про відкриття міжнародного
пункту пропуску через державний кордон у річковому
порту Київ. Зокрема, на території публічного акціонерного
товариства “Київський річковий порт” та гідротехнічних
спорудах державного підприємства “Адміністрація
річкових портів” буде відкрито міжнародний пункт
пропуску через державний кордон для річкового вантажно
-пасажирського сполучення з постійним режимом
функціонування i цілодобовим часом роботи.
Це стимулюватиме розвиток міжнародних перевезень
внутрішнім водним транспортом та сприятиме збільшенню
вантажних міжнародних перевезень завдяки розширенню
міжнародної торгівлі.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=249391328

НБУ доповнив перелік документів, які
приймаються установою, електронними
документами
Постанова Правління Національного Банку України
№ 394 від 18.10.2016 “Про внесення змін до Положення
про валютний контроль”
Для ширшого застосування сучасних технологій, а також
спрощення звітування Національний банк доповнив
електронними документами (їх копіями на паперових
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
об’єднаннями, науковими установами, консультаційнодорадчими органами, що створені при органах державної
влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси суб'єктів господарювання на засадах
партнерства, відкритості та прозорості;
- розширення інформаційно-аналітичної та експертно
-консультаційної спроможності Ради у процесах підготовки проектів рішень з питань, що стосуються розвитку
підприємництва;

- забезпечення підготовки та проведення Радою
робочих зустрічей і нарад із представниками суб’єктів
господарювання з питань розвитку підприємництва;
- залучення фахівців та експертів, в тому числі з
громадських об’єднань в Україні, неурядових організацій
інших держав, міжнародних неурядових організацій,
наукових установ, що не входять до складу Ради до
Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і роботи у складі постійних та/або тимчасових робочих
органів;
торгівлі України

Пропонується удосконалити роботу Ради
підприємців при Кабінеті Міністрів
України

- забезпечення оновлення складу Ради через кожні
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
три роки.
внесення змін Положення про Раду підприємців
Крім того, до проекту Положення включено нові
при Кабінеті Міністрів України”

Дата оприлюднення: 7 жовтня 2016 року.

види активності Ради, які мають сприяти активізації її
роботи.

Уряд підготував проект постанови, спрямований на
У цілому пропозиції є слушними. Разом з цим,
удосконалення організації роботи Ради підприємців при ефективність функціонування подібних структур часто
Кабінеті Міністрів України та підвищення її ефективності.
залежить не тільки від їх членів та, зокрема, обраного
Рада утворена як консультативно-дорадчий орган для Голови, а й від бажання урядових структур співпрацювати
забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і з такими організаціями.
суб’єктів господарювання на засадах партнерства,
Одночасно із зазначеним проектом також оприлюдвідкритості та прозорості. На думку розробників проекту нено проект розпорядження, який повинен оновити
нормативного акту, сьогодні Рада не виконує роль, яку діючий з 2013 року склад Ради підприємців при КМУ,
очікує від неї, як бізнес, так і Уряд.
Джерело:
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukПроект постанови розроблено з метою створення належ- UA&id=e035293f-9f93-443a-a998них організаційно-правових умов діяльності Ради, а також 6173aab9a93d&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrai
формування ефективної моделі її функціонування, що niproVnesenniaZminDoPolozhenniaProRaduPidprimtsivPriKa
відповідало б вимогам сучасності та сприяло вирішенню binetiMinistrivUkraini
проблем у сфері розвитку підприємництва.
Зокрема, проектом постанови пропонується:
- запровадження ефективної моделі функціонування
Ради через підвищення рівня її взаємодії з органами
виконавчої влади і суб’єктами господарювання, їх
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НОВИНИ
Джерело:
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/
aSNewsDic.getNews?dat=29102016&num_c=560199

"Єдине вікно" на Львівській митниці
вдосконалять

.
ЄС
і Канада підписали Угоду про
торговельно-економічне співробітництво
(CETA)
30 жовтня 2016 року у Брюсселі керівники Європейського
Союзу і Канади підписали угоду про торговельноекономічне співробітництво. Наступним етапом має стати
схвалення Угоди Європейським парламентом. Її часткове
застосування може розпочатися на початку наступного
року. Однак повна реалізація Угоди стане можливою лише
після ратифікації понад трьома десятками національних і
регіональних парламентів. Основною метою угоди є
створення зони вільної торгівлі між Канадою та
Європейським Союзом.

31 жовтня 2016 року у Львівській обласній державній
адміністрації підписано меморандум про співпрацю в
удосконаленні реалізації принципу "єдиного вікна" на
Львівській митниці. Відповідний меморандум підписали
представники Львівської ОДА, Головного Управління
Держпродспоживслужби у Львівській області, Державної
екологічної інспекції у Львівській області, Львівської
митниці ДФС України, Львівської регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті, Західноукраїнського
офісу Європейської Бізнес Асоціації, Львівської торговопромислової палати.
На думку голови ЛОДА, популяризація роботи "єдиного
вікна" вказує на добру волю представників органів державної влади і бізнесу співпрацювати в безкорупційному полі.
Для суб’єктів підприємницької діяльності це можливість
отримати більш чітку і зрозумілу процедуру.
Меморандум передбачає ефективну реалізацію положень
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2016 оку № 364 щодо реалізації принципу "єдиного вікна"
під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного,
радіологічного та інших видів державного контролю.

Джерело:
http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/
Крім того, підписаний документ декларує оптимізацію і
aSNewsDic.getNews?dat=31102016&num_c=560398
спрощення процедури державного контролю при митному
Найближчим часом до Національної ради оформленні, а також забезпечення своєчасного інформаційного обміну між підприємствами, митницею та іншими
реформ винесуть проект реформи контролюючими органами. Зокрема, у тексті меморандуму
української митниці
йдеться про запобігання фізичному контактуванню між
Підчас проведення засідання Національної ради реформ представниками підприємств і посадовими особами
Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив про те, що Уряд митниці та інших контролюючих органів, автоматизацію
найближчим часом винесе на затвердження Національної процесів, сприяння міжнародній торгівлі, створення
ради реформ стратегію реформи української митниці. За сприятливого клімату для розвитку підприємництва,
його словами, очікується, що реформу розпочнуть з 1 січня зниження витрат підприємств та ін.
2017 року. Було наголошено на важливості реформи митної
служби України, оскільки "сірий імпорт і контрабанда
знищують економічні можливості держави, не дають
можливості українському бізнесу стати конкурентним" та
стримують розвиток національної економіки.
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НОВИНИ
Національна організація з карантину і
захисту
рослин
(НОКЗР)
М’янми
повідомила про нові вимоги до імпорту
рослин і рослинних продуктів
За
інформацією,
оприлюдненою
на
сайті
Держпродспожив служби України НОЗКР М’янми повідомили, що починаючи з 01 січня 2017 року буде заборонений імпорт до країни будь-яких рослин і рослинних
продуктів без проведеного аналізу фітосанітарного ризику
(АФР).

формування політики в сфері торгівлі, митної справи,
податків та дерегуляції. Проте їх вплив на конкретні заходи
впровадження державної політики в сфері сприяння
торгівлі та спрощення процедур є недостатнім, зокрема на
місцях.
У даному контексті доцільним є залучення більш широкого
кола зацікавлених гравців, у тому числі ГО для посилення
зусиль та заходів підтримки шляхом здійснення адвокаційних кампаній з просування заходів зі сприяння торгівлі та
спрощення торговельних процедур.
Здійснення даної адвокаційної кампанії має стати одним з
інструментів впливу громадськості і підприємницького
середовища для створення в країні більш сприятливих
умов ведення зовнішньоекономічної діяльності та бізнес
клімату в цілому.

З огляду на вищезазначене, при плануванні експорту будьяких рослин чи продуктів рослинного походження для
споживання, а також в якості садивного чи насіннєвого
матеріалу необхідно заздалегідь враховувати вимоги
зазначеної країни.
Мета конкурсу – покращення практики реалізації
Джерело:
http://www.consumer.gov.ua/News/584/ нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням
Do_uvagi_eksporteriv,_yaki_planuyut_eksportuvati_roslini_ta зовнішньоекономічної діяльності, у т. ч. в контексті
посилення транспарентності діяльності органів влади,
_produkti_roslinnogo_pokhodzhennya_do_M%E2%80%
через забезпечення участі широкого кола громадських
99yanmi
організацій в адвокації питань, пов’язаних із сприянням та
спрощенням процедур торгівлі, їх спроможності відстежувати, оцінювати вплив, корегувати та підтримувати
відповідні реформи зокрема на місцевому рівні.
Термін подання заявок: 14.11.2016 року.
До участі у конкурсі запрошуються громадські організації,
які мають:
статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні
упродовж 2 років;

Оголошено конкурс грантів
“Адвокація заходів зі сприяння торгівлі та
спрощення торговельних процедур”
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, який
фінансується Європейським Союзом оголосив конкурс
грантів “Адвокація заходів зі сприяння торгівлі та спрощення торговельних процедур”
Роль, спроможність і вплив бізнес-асоціацій у порівняні з
попередніми роками сьогодні є вже визнаною – авторитетна позиція та професійність багатьох з них є чинником
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щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері
сприяння міжнародній торгівлі та спрощення процедур
торгівлі;

спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).
Програма не надає грантів політичним партіям та релігійним громадам.
Більш детальна інформація за посиланням:
http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/2016/10/12/%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%
D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%
B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%B7/

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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