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Шановні читачі!
Перед Вами випуск щомісячного моніторінгу
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 звязків та методів
надання інформації на адресу: tfd@ier.kiev.ua.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ
Контроль за отриманням
марок акцизного податку
посилено

Ліцензії на експорт-імпорт
лазерних
дисків:
зміна
порядку видачі

Кабмін України вперше запровадив
строки подання документів
та
отримання марок Постановою від 1
жовтня 2014 року №499 "Про
внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 25 червня 2001
року №702 і від 27 грудня 2010 року
№1251"

Міністерство економічного розвитку
і
торгівлі
України
вирішило
удосконалити
Порядок
видачі
ліцензій наказом від 27 серпня 2014
року №1035 "Про затвердження
Змін до Порядку видачі ліцензій на
вид господарської діяльності експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць"

Підприємства-виробники
та
імпортери алкогольних напоїв і
тютюнових виробів для отримання
марок акцизного податку повинні
подати до територіального органу
Державної
фіскальної
служби
відповідні документи до 10 числа
щомісяця, а отримати марки
акцизного
податку
можна
буде через два місяці. При цьому до
20 числа місяця подання заявки
підприємство
має
право
здійснити
корегування в
бік
збільшення не більш як 40% кількості
й видів марок. Також уточнено, що
повернуті невикористані марки, які
не
пошкоджено,
можуть
бути повторно видані продавцем за
заявою покупцю, який їх повернув.
При цьому плата за марки не
стягується.

Необхідність подання копії свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта
господарської діяльності або копії
довідки про внесення до ЄДРПОУ
для отримання ліцензій при експорті,
імпорті дисків для лазерних систем
зчитування та матриць відмінено. Ця
зміна є кроком до спрощення
бюрократичних
вимог
для
отримання ліцензії.

Внесені постановою №499 зміни
чіткіше регламентують порядок
отримання марок акцизного податку,
що
дозволить
уникнути
непорозумінь
при
трактуванні
законодавства в цій сфері.

Водночас доповнено перелік підстав
для залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду. Так, заяву
залишатимуть без розгляду, якщо у
Єдиному
державному
реєстрі
юридичних осіб і фізичних осіб підприємців немає відомостей про
заявника або наявні відомості про
перебування юридичної особи у
стані припинення шляхом ліквідації
(перебування
ФОП
у
стані
припинення
підприємницької
діяльності) чи про державну
реєстрацію її припинення (державну
реєстрацію
припинення
підприємницької діяльності ФОП).

Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/499-2014-%D0%BF

Джерело: zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/z1112-14

Впроваджені
штрафи
за
неподання звіту про обсяги
експорту/імпорту
спирту,
алкоголю і тютюну
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27
серпня 2014 року №1036 «Про
внесення
змін
до
наказу
Міністерства економіки України від
3 грудня 2008 року №817»
Наказом вносяться зміни щодо
рішення про застосування штрафів у
разі неподання чи несвоєчасного
подання
або
подання
з
недостовір ними
відомостями
суб'єктами господарювання звітів
про обсяги імпорту та/або експорту
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів на підставі
матеріалів
щодо
результатів
опрацювання
таких
звітів
Міністерством
е к о н ом і ч н о г о
розвитку і торгівлі.
Ці зміни посилять державний
контроль
за
виконанням
законодавства у сфері імпорту та/або
експорту
спирту
етилового,
коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, однак
не передбачають превентивні заходи
для уникнення таких порушень.
Джерело: zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z1138-14

Молочні продукти звільнені
від уплати утилізаційного
збору
Арсеній Яценюк підписав Постанову
«Про внесення зміни до пункту 4
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 26 липня 2001 року
№915 «Про впровадження системи
збирання, заготівлі та утилізації
відходів як вторинної сировини» від
17 вересня 2014 року №470
Постановою доповнено перелік
продукції, на яку не поширюється
система збирання, заготівлі та
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утилізації відходів. До переліку
додано упаковку для сирого молока,
молочної сировини та молочних
продуктів.
Постанова №915 регулює порядок
збирання, заготівлі та утилізації
використаної тари і пакувальних
матеріалів та порядок здійснення
контролю за тарою і пакувальними
матеріалами, у якій надходять
імпортні товари, що підлягають
митному оформленню в режимі
випуску у вільний обіг на території
України, і застосовується до
загального обсягу тари і пакувальних
матеріалів, яка використовується для
упаковки, перевезення, в тому числі
в разі імпорту продукції в тарі і
пакувальних
матеріалах.
Дія
постанови не поширюється на
експортну продукцію.
Зміни, внесені постановою КМУ
№470, дозволяють підприємствам,
що займаються імпортом молочної
продукції,
зменшити витрати,
пов’язані зі збором за утилізацію
тари та пакувальних матеріалів.
Джерело: zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/470-2014-%D0%BF

Спрощення
державного
експортного контролю
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 10 вересня 2014 року
№423 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань державного експортного
контролю»
Постановою №423 вносяться зміни
до низки постанов з питань
державного експортного контролю,
зокрема
щодо
скасування
необхідності подання свідоцтва про
державну акредитацію суб'єкта та
його копії (у разі провадження
посередницької діяльності у сфері
трансферу технологій), а також
засвідченої копії документа про
державну реєстрацію договору про
трансфер технології (у разі надання
дозволу на експорт технології, для
трансферу
якої
встановлюється
режим цільового субсидіювання
згідно із статтею 22 Закону України
"Про
державне
регулювання
діяльності
у
сфері
трансферу

технологій"), що є черговим кроком
на шляху дерегуляції та спрощення
ведення
зовнішньоекономічної
діяльності для підприємств України.
Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/423-2014-%D0%BF

Лист про ствердження — бути
чи не бути?
Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку
підприємництва зробила спробу
вплинути на політику Міністерством
екології та природних ресурсів
України відносно надмірного та
неефективного
контролю
за
озоноруйнівних речовин у товарах,
що імпортуються та експортуються
шляхом винесення рішення від 22
вересня 2014 року №36 «Про
необхідність
усунення
Міністерством екології та природних
ресурсів
України
порушень
принципів державної регуляторної
політики згідно з вимогами Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»»
У Рішенні зазначається, що листи про
ствердження Міністерства екології та
природних ресурсів України про
наявність
або
відсутність
озоноруйнуючих речовин в товарах і
доцільності їх ввезення або
вивезення (за зверненням суб'єкта
господарювання) є додатковим
бар'єром для бізнесу, а їх отримання
не пов'язане ні з захистом озонового
шару, ні з контролем за ОРР
(озоноруйнівними речовинами) і
розподілом квот на їх імпорт.
Держпідприємництво
пропонує
Міністерству екології та природних
ресурсів України визнати таким, що
втратив чинність, наказ Мінприроди
від 13 січня 2012 №8 “Про
затвердження
Регламенту
встановлення
наявності
або
відсутності озоноруйнівних речовин у
товарах, що плануються до ввезення
або вивезення”, який зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 18
січня 2012 за № 55/20368.
Якщо рішення Держпідприємництва
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буде взято до уваги і відповідний
Регламент буде визнаний таким, що
втратив чинність, це дозволить
усунути перешкоди для діяльності
підприємств у зовнішньоекономічній
торгівлі.
Джерело: www.dkrp.gov.ua/
info/3872.htm

Повноваження
портових
операторів розширено
23 вересня 2014 року набув чинності
Наказ Міністерства інфраструктури
України №390 «Про затвердження
Змін до Правил надання послуг у
морських портах України»
З
метою
зменшення
адміністративного навантаження на
суб’єкти
господарювання,
що
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надають послуги у морських портах,
Міністерство інфраструктури внесло
зміни до Правил надання послуг у
морських портах України, якими
передбачена лібералізація діяльності
портових операторів. Зокрема, деякі
положення
Правил
тепер
передбачають можливість роботи
портового
оператора
без
погодження з адміністрацією порту.
Також
портові
оператори
розробляють на основі примірної
технологічної схеми (ТС) робочі ТС,
які є обов’язковими для виконання
усіма суб'єктами господарювання,
що діють на території морського
порту/терміналу,
і
після
затвердження
надаються
адміністрації морського порту до
відома. Відтепер адміністрація
морського порту не контролюватиме
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дотримання ТС та Правил суб'єктами
господарювання.
Введення в дію змін сприятиме
удосконаленню правовідносин щодо
надання послуг у морських портах.
Джерело: zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/z1043-14

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Порядок заповнення та видачі
митницею сертифіката EUR.1
Мінфін України розробило Проект
наказу "Про затвердження Порядку
заповнення та видачі митницею
сертифіката з перевезення товару
EUR.1 відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони"
Етап проходження:
обговорення

громадське

Проект наказу розроблено на
підставі статті 17 Протоколу 1 "Щодо
визначення концепції "Походження
товарів" і методів адміністративного
співробітництва" до Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони",
ратифікованої Законом України від
16 вересня 2014 року № 1678-VII.
Відповідно до положень Угоди, на
митні органи покладено функцію
видачі сертифікатів з перевезення
форми EUR.1 на товари українського
походження, що експортуються до
держав-членів Європейського Союзу.

Розроблений
Порядок
сертифікатів
форми
аналогічний тому, що
європейських країнах.

видачі
EUR.1
діє в

Проект наказу розроблено з метою
виконання міжнародних зобов’язань
України та підтримки експорту
українських товарів на ринки держав
ЄС; адаптації законодавства України
до Митного кодексу ЄС; підвищення
конкурентоспроможності компаній
на глобальних ринках Сторін Угоди
та
створення
умов,
які
підтримуватимуть
ек ономіку,
торгівлю та інвестиційні відносини
між ними; оптимізації роботи в
напрямку видачі сертифікатів з
перевезення форми EUR.1.
Дата оприлюднення: 08.10.2014
Джерело: minfin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?
art_id=403433&cat_id=390898

Мінінфраструктури має намір
скасувати
знижки
для
транзитних товарів у портах
Міністерство
інфраструктури
оприлюднило проект наказу про
скасування Порядку встановлення
розмірів знижок до граничних
акордних ставок плати за виконання

н а в а н т а ж у в а л ь н о розвантажувальних
робіт
з
транзитними вантажами в портах
України (проект наказу «Про
визнання таким, що втратив
чинність,
наказу
Міністерства
інфраструктури України від 4
жовтня 2012 року №590»).
Етап проходження:
обговорення

громадське

Законом України «Про морські порти
України» визначено, що тарифи на
інші послуги, крім спеціалізованих
послуг, що надаються у морському
порту
суб’єктами
природних
монополій,
та
послуг,
які
оплачуються у складі портових
зборів, є вільними та визначаються
договором
між
суб’єктом
господарювання,
який
надає
відповідні послуги, та їх замовником.
Оскільки
Наказ
Міністерства
інфраструктури №590 не відповідає
цьому
закону,
проектом
пропонується визнати його таким,
що втратив чинність, що дозволить
усунути суперечності в законодавстві
України та пов’язані з цим
перешкоди у веденні бізнесу.
Дата оприлюднення: 30.09.2014
Джерело: www.mtu.gov.ua/uk/
alias_51/45278.html

Митного оформлення товарів
хочуть спростити
Проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 14 травня 2008 року
№446»
Етап проходження: погоджено в
Держпідприємництві
Проектом
передбачається
спрощення
порядку
митного
оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України та
підлягають обов’язковій сертифікації
в Україні, оскільки дані про товар
(назва, тип, вид, марка та виробник),
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що включені до Єдиного реєстру
сертифікованої в Україні продукції,
будуть
наявні
в
Єдиній
автоматизованій
інформаційній
системі органів фіскальної служби
України.
Проектом
постанови
Міністерству економічного розвитку
та торгівлі України доручено
розміщувати інформацію з Єдиного
реєстру сертифікованої в Україні
продукції на власному веб-сайті для
відкритого
доступу,
а також
зобов'язане
передавати
в

електронному вигляді до Державної
фіскальної служби на постійній
безоплатній основі інформацію з
цього реєстру. Окрім того, суб’єкти
господарювання не зобов’язані
будуть подавати митниці рішення
органу із сертифікації.
Запропоновані зміни є значним
кроком для сприяння торгівлі,
зокрема відкритості та доступності
інформації для всіх учасників, а
так ож
звільнення
суб’єк тів

господарювання від необхідності
подавати митниці рішення органу із
сертифікації зменшить бюрократичні
бар’єри в їхній діяльності.
Дата оприлюднення: 11.07.2014
Джерело: www.minfin.gov.ua/control/
uk/publish/article?
art_id=401393&cat_id=390898

СТАН ОПИСАНИХ РАНІШЕ ПРЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
№ випуску

№1 жовтень
2014

Тема

Портові збори
та умови їх
нарахування
хочуть змінити

Назва акту

Проект Наказу
Міністерства
інфраструктури України
«Про внесення змін та
доповнень до наказу
Міністерства
інфраструктури України
від 27 травня 2013 року
№316»

Етап
проходження,
зміни за період
моніторингу

Ключові дати

Джерело

Пройшов
громадське
обговорення

Громадське
обговорення:
23.07.2014

www.mtu.gov.ua/uk/
alias_51/43772.html

НОВИНИ
СОТ
і
Світовий
банк
об'єднують зусилля задля
підтримки сприяння торгівлі
Світова організація торгівлі та
Світовий
банк
дом овилися
посилювати
співпрацю
щодо
надання допомоги країнам, що
розвиваються,
і
найменш

розвиненим країнам з метою краще
використовувати
програми
зі
спрощення торгівлі, які, в свою чергу,
можуть допомогти цим країнам у
боротьбі з бідністю та сприяти
національним цілям розвитку.
Так, у червні Світовий банк оголосив
про нову Програми підтримки

сприяння торгівлі з метою допомогти
країнам,
що
розвиваються,
реалізувати Угоду сприяння торгівлі
СОТ.
Джерело: www.wto.org/english/
news_e/pres14_e/pr725_e.htm

Державною
фіскальною
службою України зроблено
черговий крок для значного
спрощення процедур митного
оформлення
в
морських
портах
Державна фіскальна служба України
приєдналася до Інформаційної
системи портового співтовариства
(ІСПС). Відповідну угоду підписали
Голова ДФС України Ігор Білоус та
голова ДП «Адміністрація морських
портів України» Андрій Амелін.
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ІСПС, в якій всіх учасників
транспортного
та
вантажного
процесів інтегровано в спільний
інформаційний простір, вже успішно
функціонує в морському порту
«Южний»,
Одеському
та
Іллічівському морських портах.
Приєднання ДФС України до угоди
означає черговий крок в напрямі
впровадження сучасних інструментів
спрощення процедур контролю,
яким є система «єдиного вікна», в
практику контролю вантажів на
кордоні.
Джерело: sfs.gov.ua/media-tsentr/
novini/165231.html

Безпека
перевезень

контейнерних

У вересні 2014 року Міжнародна
морська організація (IMO) провела
першу
сесію
Підкомітету
з
перевезення вантажів і контейнерів.
В ході сесії був узгоджений пакет
інформаційних
матеріалів
до
схваленої раніше Кодексу безпечної
практики завантаження вантажних
транспортних одиниць (CTU Code).
Розглянуто
також
питання
коригування циркуляра ІМО DSC /
Circ.12 щодо умов використання
переносних
цистерн
ІМО
і
автоцистерн, виготовлених до
набрання чинності поправок 30-00 до
Міжнародного морського кодексу по
небезпечних вантажів (IMDG Code).
Крім того, у зв'язку з набранням
чинності поправок до Міжнародної
Конвенції з безпечних контейнерах
(КБК) сесія Підкомітету взяла до
відома інформацію про можливі
труднощі при зміні маркування
існуючих контейнерів, що мають
менші величини навантажень при
штабелюванні і на поперечний
перекіс,
ніж
передбачено
стандартами ІСО, до 01 липня 2015
року.
Джерело:
www.maritimebusinessnews.com.ua/
news/news/2014/09/19/26329.html

Судновласникам не потрібно
подавати примірник суднової
екологічної декларації

зараз виходимо з пакетом ініціатив
по лінії митниці – мінімізувати всі ці
"тромби", контрольні функції різних
відомств».

Держпідприємництво
своїм
рішенням від 29 липня 2014 року
№34 призупинило дію окремих
положень наказу
Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України №204 з 30 вересня 2014
року, зокрема що стосуються
необхідності
судновласникам
подавати
суднову
екологічну
декларацію.

Джерело: ua.112.ua/suspilstvo/u-gfsmayut-namir-poslabiti-vimogi-dosertifikaciyi-tovariv-makarenko125455.html

Джерело: www.dkrp.gov.ua/info/3905

У Митній службі мають намір
послабити
вимоги
до
сертифікації товарів
У Митній службі мають намір
послабити вимоги до сертифікації
товарів, а також зняти ряд
контрольних функцій різних відомств
при митниці. Про це в ефірі
телеканалу "112 Україна" заявив
голова митниці заступник голови
Державної фіскальної служби
України Анатолій Макаренко. «У
Державної фіскальної служби
забрали
право
законодавчої
ініціативи, але є Міністерство
фінансів, яке нас підтримує, і ми

"Укрзалізниця" з 1 жовтня
буде надавати додаткову
інформацію про вантажі, що
прямують через Митний союз
"Укрзалізниця" з 1 жовтня 2014 року,
на вимогу російських залізничників,
повинна надавати інформацію щодо
всіх вантажних вагонів, які слідують
транзитом або на експорт в країничлени Митного союзу: Росію,
Білорусію, Казахстан, за чотири
години до перетину кордонів Росії чи
Білорусі. Також тепер повинні
надаватися додаткові відомості про
вантаж
з
рахунку-фактури
і
пакувального листа та найменування
вантажу в кодуванні класифікатора
зовнішньоекономічної діяльності
Митного Союзу.
Джерело: interfax.com.ua/news/
general/226208.html
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Словаччина
завершує
ратифікацію угоди України з
ЄС
16 жовтня 2014 року Президент
Словаччини Андрей Кіска поставив
свій підпис під законом про
ратифікацію його країною Угоди про
асоціацію України і Європейського
союзу. Таким чином, Словаччина
входить до низки перших країн –
членів ЄС, які ратифікували цю угоду.
Їй залишається тільки передати
документ про ратифікацію на
зберігання
до
генерального
секретаріату Ради ЄС, що триває
кілька днів.
Джерело: www.radiosvoboda.org/
content/article/26641233.html

Державна фіскальна служба
пропонує поновити спільний
митний контроль на території
Польщі у пунктах пропуску,
які діяли під час ЄВРО-2012
Поновити спільний прикордонний та
митний контроль на території
Польщі у пунктах пропуску, в яких він
діяв
під
час
ЄВРО-2012,
запропонували польським колегам
представники Державної фіскальної
служби України під час конгресу
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«Східний економічний конгрес –
партнерство заради розвитку», який
нещодавно відбувся у м. Білосток
(Польща).
Також
доцільним,
вважають фахівці ДФС, є проведення
короткострокових спільних операцій
підрозділів, відповідальних
за
попередження
контрабанди
тютюнових виробів та наркотичних
засобів.
Джерело: sfs.gov.ua/media-tsentr/
novini/165759.html

Від російських перевізників
вимагатимуть
додаткових
заходів гарантування при
ввезенні товарів в Україну
Головне управління Міндоходів у м.
Києві інформує, що переміщення
товарів з використанням книжок
міжнародного
дорожнього
перевезення
(МДП),
виданих
гарантійним об‘єднанням Російської
Федерації – Асоціацією міжнародних
автомобільних перевізників РФ (далі
– АСМАП РФ), на митній території
України буде здійснюватися за
умови
забезпечення
заходів,
передбачених пунктами 1 та 3 статті
306 Митного кодексу України:
фінансових
гарантій
або
гарантування на умовах
Конвенції про тимчасове ввезення із
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застосуванням
А.Т.А.

книжки

(карнету)

З метою недопущення нанесення
економічних збитків Україні, з 2
жовтня 2014 року всі митниці
Державної
фіскальної
служби
України в якості гарантування сплати
митних платежів за товари, що
доставляються
в
Україну
російськими експедиторами, почали
застосовувати
зазначені
вище
заходи гарантування.
Джерело: kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/
news-ark/print-166721.html

Росія введе мита на імпорт з
України через 10 днів після
реалізації
зони
вільної
торгівлі
19 вересня 2014 року Уряд РФ
прийняв Постанову №959 "Про
введення ввізних мит відносно
товарів, країною походження яких є
Україна", якою передбачається
введення мит щодо деяких товарів
українського походження в розмірі
ставок Єдиного митного тарифу
Митного союзу. Зазначено, через 10
днів після того, як Україна почне
реалізувати положення економічної
частини Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, Уряд РФ прийме

рішення щодо застосування мит.
Джерело: www.garant.ru/hotlaw/
federal/566022/

Росія заборонила постачання
всіх сирів з України
Російська санітарна служба ввела
заборону на постачання в країну всієї
сирної продукції українського
виробництва. Про це повідомляє
прес-служба Росспоживнагляду.
Як повідомили у відомстві, при
пер евір ці
сир но ї
п р оду к ці ї
виробництва України «виявлено
числ е нні
пор у ше н ня
вимог
законодавства в галузі захисту прав
споживачів». Росспоживнагляд з 14
жовтня 2014 року призупинив
ввезення на територію РФ сирних
продуктів виробництва України.
Джерело: forbes.ua/ua/news/1380796
-rosiya-zaboronila-postachannya-vsihsiriv-z-ukrayini

Держветфітослужба
ввела
тимчасову
заборону
на
переміщення вантажів із
Криму
Держветфітослужба України із 13
жовтня 2014 року розпорядженням

Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України від
10 жовтня 2014 року №129 уводить
тимчасову заборону переміщення
вантажів, які підлягають державному
ветеринарно-санітарному контролю,
із території АР Крим і м. Севастополя
в інші області України, а також
транзит зазначених вантажів через
їхню територію.
Джерело: vet.gov.ua/node/2087

Україна може тимчасово
закрити всі пункти пропуску
на кордоні з РФ
Президент Петро Порошенко 24
вересня 2014 року підписав указ,
яким ввів в дію рішення РНБО від 28
серпня 2014 року «Про невідкладні
заходи щодо захисту України та
зміцнення її обороноздатності».
Документом,
серед
іншого,
доручається Кабінету міністрів
вирішити питання про тимчасове
закриття всіх пунктів пропуску на
кордоні з Російською Федерацією.
Указ набирає чинності з дня
опублікування,
однак
строк
застосування таких заходів не
вказаний.
Джерело: www.president.gov.ua/
documents/18125.html
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Моніторинг 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. – грудень 2017 р.
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