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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 НАБРАЛИ ЧИННОСТІ

Уряд зобов'язав митницю інформувати
суб'єкти господарської діяльності про
рішення
правоохоронних
органів
провести огляд (переогляд) їхніх товарів
або транспортних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2018 р. № 109 “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р.
№ 467”
Кабінет Міністрів України зобов'язав митні органи
інформувати суб'єкти господарської діяльності про
рішення правоохоронних органів щодо необхідності
проведення огляду (у т. ч. повторного) їхніх товарів
або транспортних засобів.

Відповідною постановою внесено зміни до підстав,
які дозволяють митним органам оглядати товари і
транспортні засоби комерційного призначення.
Зокрема, у разі схвалення рішення про огляд
(переогляд) таких товарів декларант цього вантажу
має бути поінформований про це рішення за
допомогою
електронного
повідомлення.
У
повідомленні має міститися така інформація: від
якого саме правоохоронного органу надійшло
письмове доручення про проведення огляду, дата і
номер доручення, а також час і місце проведення
огляду. У разі подання митної декларації на
паперовому носії відповідна інформація доводиться
до відома декларанта або уповноваженої ним
особи в письмовому вигляді.
Наведене рішення є позитивним кроком, оскільки
тривалий
час
правоохоронні
органи
не
дотримувалися встановленої форми письмового
доручення і процедури огляду, а у суб'єктів
господарської діяльності була відсутня інформація
щодо прийнятих рішень про такий огляд.
Джерело:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/provnesennya-zmin-do-postanovi-
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Угода дозволить забезпечити дотримання режиму
українсько-молдовського державного кордону й
поліпшення умов для його перетину. Це полягатиме
в посиленні співпраці прикордонних інституцій двох
країн та одночасному спрощенні перетину
державного кордону. Спрощення відбуватиметься за
рахунок прискорення митного та прикордонного
контролю, оскільки співробітники відповідних
відомств України і Молдови територіально
знаходитимуться в одному місці.

Верховна Рада України ратифікувала
Міжурядову
угоду
про
спільний
контроль на українсько-молдовському
державному кордоні

Ці заходи мають мінімізувати можливості
переміщення товарів з порушенням митних правил,
а також корупційні ризики з боку посадових осіб
контролюючих органів.

На сьогоднішній день відповідно до укладених
раніше міжнародних угод спільний контроль осіб,
товарів і транспортних засобів на українськоПроект Закону України “Про ратифікацію Угоди молдовському кордоні здійснюється в шести пунктах
між Кабінетом Міністрів України та Урядом пропуску для автомобільного сполучення:
Республіки Молдова про спільний контроль осіб, - “Рені – Джюрджюлешть” (Одеська митниця ДФС);
транспортних засобів, товарів та предметів у
- “Кучурган – Первомайськ” (Одеська митниця ДФС);
спільних пунктах пропуску через українсько- “Маяки-Удобне – Паланка” (Одеська митниця
молдовський державний кордон” реєстр. номер
ДФС).
0175 від 8 лютого 2018 року.
- “Россошани – Брічень” (Чернівецька митниця ДФС);
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
- “Кельменці – Ларга” (Чернівецька митниця ДФС);
1 березня 2018 року Верховна Рада прийняла в
цілому проект Закону України “Про ратифікацію - “Мамалига – Крива” (Чернівецька митниця ДФС).
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Інші спільні пункти пропуску можуть відкриватися
Республіки Молдова про спільний контроль осіб, вже на підставі наведеної Угоди.
транспортних засобів, товарів та предметів у
Джерело:
спільних пунктах пропуску через українськоhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
молдовський державний кордон”. Наведена Угода
pf3511=63449
має замінити іншу Угоду між Урядом України й
Урядом Республіки Молдова про організацію
спільного контролю в пунктах пропуску через
українсько-молдовський державний кордон від 11
березня 2007 року.
Зазначений Закон направлено на підпис Президенту
України.
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НОВИНИ
міжнародній практиці, мають недосконалий
механізм проведення торговельних розслідувань і
застосування заходів, а також містять термінологічні
неточності.

Використання АСАУР при фітоконтролі
дерев’яних палет
Державна фіскальна служба України поінформувала
про те, що Департаментом інформаційних
технологій ДФСУ в тестовому режимі запущено
Автоматизовану систему аналізу та управління
ризиками (АСАУР) з фітоконтролю дерев'яних палет
(при імпорті). Як зазначається в повідомленні, з
метою отримання відповіді про “автоматичне
проходження" фітоконтролю для товарів на палетах
необхідно в декларації ІМ.40.ЕЕ вказати код
відповідної упаковки (палети). У такому випадку
механізм "Єдине вікно" має зафіксувати, що
фітоконтроль стосується виключно пакування і
АСАУР на підставі даних про торгових партнерів,
наведених у декларації, може виставити прапор
автоматичного завершення проходження виду
контролю. Наведене має спросити режим
проходження та перевірки палет при імпорті.

Пакет відповідних змін пропонує прийняти нову
редакцію відразу трьох спеціальних законів, що
регулюють проведення антидемпінгових, захисних
та антисубсидиційних розслідувань, а також внести
зміни до деяких супутніх законів. Зміни,
насамперед,
стосуються:
запровадження
двоетапного
проведення
розслідувань
та
забезпечення чіткого дотримання строків їх
проведення,
розмежування
та
уточнення
повноважень і функцій компетентних органів,
врегулювання участі бізнесу в розслідуваннях та
запровадження механізму внесення імпортером
фінансової гарантії у вигляді грошової застави (для
сплати особливих видів мит).
До розробки законопроектів була залучена технічна
допомога Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID). У розробці брали участь провідні
європейські експерти. Більше дізнатися про зміст
змін до законів можна за посиланням:
http://bit.ly/2F8qyf1 .

Джерело: https://www.qdpro.com.ua/forum/novoe-veo-asaur-po-fitokontrolyu-derevyannyh-pallet

Законодавство у сфері торговельного
захисту очікує на реформування

Переважно зміни є процедурними і досить
специфічними, бо стосуються такої “вузької” теми,
як використання інструментів торговельного захисту.
Водночас, їхній зміст має велике значення для
зацікавлених сторін при проведенні відповідних
розслідувань.

28 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України
схвалив пакет змін до законів, що регулюють сферу
торговельного захисту. Рішення про необхідність
удосконалення відповідного законодавства було
прийнято у зв’язку з тим, що чинні закони не в
повній мірі відповідають вимогам СОТ та сучасній Джерело: http://bit.ly/2CrztHF
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НОВИНИ
Результати моніторингу функціонування
автоматизованої
системи
інформаційного обміну “Єдине вікно” в
українських митницях

Мінекономрозвитку
заявило
про
розробку
секторальних
та
кроссекторальних експортних стратегій

За результатами моніторингу роботи системи
“Єдине вікно”, Міністерство фінансів України
щотижня публікує на власному офіційному веб-сайті
статистичну інформацію щодо операцій із митними
деклараціями (МД) за відповідний період.

Зокрема, майже за місяць роботи, з 1 лютого 2018
року по 4 березня 2018 року, кількість митних
Посилаючись на положення Експортної стратегії
декларацій, оформлених за принципом “Єдиного
України, затвердженої Урядом 27 грудня 2017 року,
вікна”, склала:
Мінекономрозвитку
заявило
про
розробку
секторальних та крос-секторальних експортних при імпорті - близько 90 тис. (74,9%)
стратегій.
Зазначається
про
необхідність при експорті - понад 54,5 тис. (87%)
забезпечення розвитку експорту всіх секторів при транзиті - близько 2,8 тис. (14%)
економіки України шляхом створення сприятливих
Загалом, за цей період 72,5% митних декларацій
умов, що стимулюватимуть торгівлю та інновації,
було оформлено за принципом “Єдиного вікна”.
диверсифікацію експорту, розвиток послуг, здатних
підвищити конкурентоспроможність підприємств, З 1 лютого 2018 року запрацював оновлений
порядок інформаційного обміну за принципом
зокрема малих та середніх.
“Єдиного вікна” з урахуванням особливостей
Під час розробки Експортної стратегії було обрано
транспортних операцій.
сім перспективних секторів, які містять додану
вартість і мають значний попит на світових ринках. У цілому, система стимулює не тільки контрагентів,
Серед перспективних секторів економіки України а, у першу чергу, контролюючі органи до переходу
названо інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), на європейський підхід до здійснення митного
креативні індустрії, туризм, технічне обслуговування контролю. Функціонування цієї системи має
та ремонт повітряних суден, виробництво запасних забезпечити відкрите й прозоре проходження
частин
та
комплектувальних
виробів
для митних процедур та мінімізувати “корупційну
аерокосмічної
та
авіаційної
промисловості, складову та людське втручання в процеси
машинобудування,
харчова
й
переробна проходження контролю.
промисловість.
Джерело: http://bit.ly/2ppLHHJ
Секторальні стратегії включатимуть поточний аналіз
кожного перспективного сектору, перелік перешкод
для розвитку та рішення для їх усунення. Планується,
що в підготовці зазначених стратегій активну участь
братимуть галузеві та бізнес-асоціації.
Джерело: http://bit.ly/2FUg68j
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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 1200 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 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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