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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
Вступив у дію закон про
спрощення умов ведення
бізнесу
Закон України від 12 лютого 2015
року № 191-VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення умов
ведення бізнесу (дерегуляція)»
На початку квітня набув чинності
Закон
№191
з
дерегуляції
господарської
діяльності,
покликаний
спростити
умови
ведення бізнесу в країні, покращити
позицію України в рейтингу «Doing
Business» і привести законодавство
України
у
відповідність
до
законодавства ЄС. Окремі положення
Закону набудуть чинності у вересні
2015 року одночасно з набранням
чинності Законом України № 1602-VII
«Про внесення змін у деякі
законодавчі акти України щодо
харчових продуктів».
Законом про дерегуляцію, зокрема,
скасовано сертифікацію пестицидів і
агрохімікатів, призначених, в тому
числі, для експорту чи імпорту. При
цьому
збережено
процедуру
здійснення державного нагляду за
додержанням підприємствами, що
здійснюють виробництво пестицидів
і
а г р о х і м ік а т і в ,
д ер ж а в н и х
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санітарних норм.
Також Законом приведено у
відповідність до законодавства ЄС
регулювання ринку органічної
сільськогосподарської продукції.
Закон було прийнято 12 лютого 2015
року, підписано Президентом 2
квітня, опубліковано у газеті «Голос
України» 4 квітня. Закон набув
чинності 5 квітня 2015 року.
Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/191-viii

Національний банк України
п ол егшив
пр оц ед ур у
здійснення імпорту для
окремих груп товарів
Постанова Правління Національного
банку України від 9 квітня 2015 року
№ 222 «Про внесення змін до
постанови Правління Національного
банку України від 23 лютого 2015
року № 124»
Національним банком України (НБУ)
внесені зміни у правила розрахунків
по
договорах
імпорту,
які
полегшуються процедуру здійснення
імпорту.
Послаблення стосується
ок р емих
к атегор ій
товар ів,
розрахунок
за
якими,
при
передоплаті на суму вище 500 тис.
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дол. США, може здійснюватись не
лише із застосуванням акредитивів.
Постанова
Правління
застосовується до:

НБУ

1) товарів військового призначення,
товарів подвійного використання та
послуг
технічної
допомоги,
визначених Законом України «Про
державний
контроль
за
міжнародними передачами товарів
військового
призначення
та
подвійного використання»;
2) товарів і устаткування, що
повертають в Україну після ремонту;
3) фармацевтичної продукції і
складників, що використовуються
для її виробництва (за списком, який
затверджується КМУ);
4) нафти, бензинів, дизпалива і
мазуту;
5) медичних виробів для проведення
гемодіализу
й
лікування
онкологічних хворих (за списком,
який затверджується КМУ).
Постанова набула чинності із дня
опублікування, тобто з 9 квітня 2015
року.
Джерело: www.bank.gov.ua/
doccatalog/document?id=16253149

Уряд
схвалив
плани
імплементації
окремих
актів законодавства ЄС у
сфері спрощення процедур
торгівлі
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2015 року №
391-р «Про схвалення розроблених
Міністерством
фінансів
планів
імплементації
деяких
актів
законодавства
ЄС
у
сфері
оподаткування, митних питань та
сприяння торгівлі»
Кабінет Міністрів України схвалив
плани
імплементації
актів
законодавства ЄС, у тому числі у
сфері спрощення процедур торгівлі.
У цій сфері Урядом передбачені такі
зміни:
Затвердження Конвенції про
спрощення формальностей у
торгівлі
товарами,
що
передбачає
запровадження
єдиного
адміністративного
документа,
який
має
використовуватись для будь-якої
процедури імпорту чи експорту,
а також для процедури спільного
транзиту;1
Затвердження Конвенції про
єдиний режим транзиту, що
врегульовує перевезення товарів
у режимі транзиту;2
Імплементація в українське
законодавство більшої частини
Митного кодексу ЄС (Регламент
(ЄС) №952/2013 Європейського
Парламенту та Ради), що
дозволить
забезпечити

відповідність
національного
законодавства
митному
законодавству ЄС та спростити
ведення торгівлі між Україною та
ЄС. Положення Митного кодексу
ЄС спрямовані на досягнення
таких основних завдань, як
раціоналізація законодавства та
уніфікація митних процедур,
спрощення митних правил,
створ ення
б езпап ер ового
митного
середовища,
підвищення юридичної безпеки
підприємств;3
Імплементація в українське
законодавство
європейських
стандартів у сфері дотримання
прав інтелектуальної власності

під час здійснення
контролю.4

митного

Імплементація
в
українське
законодавство актів ЄС у сфері
спрощення процедур торгівлі є
частиною
великої
роботи
з
гармонізації законодавства України
до acquis5. Всього в рамках Угоди про
асоціацію
передбачається
гармонізація законодавства України з
понад 350 нормативними актами ЄС,
у тому близько з 180 протягом
найближчих трьох років.
Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/391-2015-%D1%80

_____________________________________________________
1
Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. (Офіційний вісник ЄС, L 134, 22 травня 1987 р., с.
2-77)
2
Конвенція про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (Офіційний вісник ЄС, L 226, 13 серпня 1987 р.)
3
Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу
(Офіційний вісник ЄС, L 269, 10 жовтня 2013 р., с. 1-101), крім статей 4, 10, 11, 24, 25, 54, 99, 178, 179, 204, 278.
4
Регламент (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав
інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L 181, 29 червня 2013 p., с. 15-34) , а також Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС)
№ 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) № 608/2013
Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності (Офіційний вісник ЄС, L
341, 18 грудня 2013 р., с. 10-31).
5
Аcquis (повн. «Acquis communautaire», укр. «доробок спільноти») — правова система Європейського Союзу, яка включає нормативні
акти Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої
політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Проект Закону від 23 квітня 2015
року№2713 «Проект Закону про
внесення змін до Митного кодексу
України (щодо сприяння розвитку
судноплавства в Україні)»

внутрішніх (каботажних) морських і
річкових перевезень, його прийняття
також матиме вплив на спрощення
міжнародної
торгівлі, оскільки
дозволить полегшити залучення
торгового морського транспорту і
зменшить вартість тимчасового
перебування такого транспорту на
території України через можливість
залучення до внутрішніх вантажних і
пасажирських перевезень.

Етап проходження: опрацьовується в
комітеті Верховної Ради

Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=54912

Ініціатор: Народний депутат України

Розроблено проект Наказу
Мінприроди щодо правил
погодження експорту та
імпорту
озоноруйнівних
речовин та товарів, що їх
містять

Новий проект Закону має на
меті полегшити здійснення
торгового і пасажирського
судноплавства в Україні

Метою
прийняття
закону
є
спрощення ведення господарської
діяльності у галузі судноплавства,
зокрема скорочення дозвільних
процедур,
шляхом
скасування
дозволу Міністерства інфраструктури
України на здійснення каботажних
перевезень та скасування заборони
здійснення внутрішніх перевезень на
митній території України тимчасово
ввезеними суднами, які перебувають
на митний режим тимчасового
ввезення.
Хоча законопроект прямо стосується
спрощення процедури здійснення

Проект Наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України від
06
квітня
2015
року
«Про
затвердження
Порядку
розподілення
розрахункового
обсягу споживання озоноруйнівних
речовин та погодження імпорту та
експорту озоноруйнівних речовин

для отримання ліцензій на експорт/
імпорт озоноруйнівних речовин та
товарів, що їх містять»
Етап проходження:
обговорення

громадське

Ініціатор: Міністерства екології та
природних
ресурсів
України
(Мінприроди)
Метою Наказу є регулювання
відносин
між
суб’єктами
господарювання, Мінприроди та
Мінекономрозвитку
у
сфері
контролю за обігом озоноруйнівних
речовин (ОРР), а також виконання
зобов’язань,
передбачених
Монреальським протоколом про
речовини, що руйнують озоновий
шар.
Проект наказу заповнює законодавчу
лакуну,
що
виникла
після
припинення дії Наказу Мінприроди
від
13.01.2012
№8
« Пр о
затвердження
Регламенту
встановлення
наявності
або
відсутності озоноруйнівних речовин
у товарах, що плануються до
ввезення або вивезення», який
втратив чинність 27.11.2014 року.
Відповідно до проекту Наказу,
суб’єкти
зовнішньоекономічної
діяльності, що здійснюють ввезення
або вивезення ОРР або товарів що їх
містять,
повинні
надати
в
Мінекономрозвитку
низку
документів, на підставі яких
Мінприроди погоджує ввезення або
вивезення цих товарів (слід звернути
увагу на те, що раніше діяла не
процедура погодження, а процедура
визначення наявності чи відсутності
ОРР).
Проект Наказу передбачає також
затвердження
процедури
розподілення розрахункового обсягу
споживання ОРР між суб’єктами
господарювання, що мають намір
імпортувати такі речовини.
Проект Наказу визначає нову
процедуру
здійснення
зовнішньоекономічної операції в разі
відсутності ОРР в товарах. Експорт
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або
імпорт
таких
товарів
погодженню не підлягає. У випадку,
якщо товар, що планується до
ввезення чи вивезення з території
України, не містить ОРР, суб’єкт
зовнішньоекономічної діяльності
надає декларацію від виробника про
відсутність
ОРР
державному
інспектору з охорони навколишнього
природного
середовища
для
здійснення екологічного контролю.
Це
має
полегшити
ведення
зовнішньоекономічної діяльності.

Внесення змін до Закону
України «Про карантин
рослин»
дозволить
скоротити час отримання
фітосанітарного
сертифікату

Джерело: www.menr.gov.ua/public/
discussion/3719-proekt-nakazuministerstva-ekolohii-ta-pryrodnykhresursiv-ukrainy-pro-zatverdzhenniaporiadku-rozpodilenniarozrakhunkovoho-obsiahuspozhyvannia-ozonoruinivnykhrechovyn-ta-pohodzhennia-importu-taeksportu-ozonor

Етап проходження: зареєстровано у
Верховній Раді

Проект Закону про внесення змін до
Закону України від 17 квітня 2015
року
№2655
«Про
карантин
рослин»
(щодо
зменшення
адміністративного навантаження)

Ініціатор: народний депутат
Законопроект має на меті знизити
адміністративний тиск на бізнес за
рахунок
суттєвого
скорочення
термінів
видачі
документів
дозвільного
характеру
та
вдосконалення
процедур

державного регулювання у сфері
карантину рослин при здійсненні
експортно-імпортних операцій.
Згідно із пояснювальною запискою
до законопроекту, час отримання
фітосанітарного сертифікату для
ввезення рослинної продукції на
територію України скорочується до
декількох годин згідно із практикою,
поширеною в ЄС, тоді як зараз в
Україні на видачу такого сертифіката
законодавство дає до 5 діб.
Тривалий період видачі сертифікатів
призводить до простою суден та
вагонів, що суттєво збільшує вартість
логістичних послуг і ускладнює
процедури торгівлі.
Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=54813
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НОВИНИ
Боротьба із корупцією на
митницях посилюється
Протягом січня-лютого 2015року за
фактами здійснення посадовими
особами митниць злочинів у сфері
службової діяльності порушено 42
справи, з них 34 - за матеріалами
підрозділів безпеки Державної
фіскальної служби. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року
кількість порушених справ зросла на
60%.
За фактами одержання хабара у
2015році розпочато 9 кримінальних
проваджень,за відповідний період
2014 року - 6.
За
результатами
службових
розслідувань і перевірок, проведених
підрозділами власної безпеки ДФС
Ук р аїни
до
дис цип лі нар но ї
відповідальності притягнуто 18
посадових осіб митної сфери,
звільнено 3 працівників, а також до
восьми працівників застосовані інші
заходи впливу.
Джерело: sfs.gov.ua/media-tsentr/
novini/191023.html

Державна
регуляторна
служба
має
на
меті
з а б о р о н и т и
Держветфітослужбі
здійснювати
митний
контроль
Державна регуляторна служба
України хоче заборонити Державній
ветеринарній і фітосанітарній службі
України
здійснювати
митний
контроль. Про це в ході круглого
столу в Києві заявила глава
Державної регуляторної служби
України Ксенія Ляпіна. Ксенія Ляпіна
зазначила, що наразі здійснюються
кроки для того, щоб митний контроль
«безпосередньо
фізично
здійснювався лише митниками, щоб
там не було нікого іншого».
Усунення усіх інших органів, окрім
митної служби, від здійснення
контрольно-пропускних функцій на
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митниці сприятиме зменшенню
корупції і водночас сприятиме
зростанню
відповідальності
працівників митних органів.
Джерело: www.rbc.ua/rus/news/
gosregulyatornaya-sluzhba-hochetzapretit-1429638598.html

Іспанська торгова палата
допомагатиме
виходу
українських компаній на
ринки ЄС
Створена за підтримки посольства
Іспанії в Україні Іспансько-українська
торгова палата для розвитку
(Іспанська торгова палата в Україні)
має намір реалізовувати проекти з
виходу українських компаній на
ринок Європейського Союзу.Про це
повідомив
президент
Палати
Михайло Петруняк.
За словами Михайла Петруняка,
Іспансько-українська торгова палата є
іспанською юридичною структурою і
водночас – мостом між двома
країнами. Пан Петруняк пообіцяв
впроваджувати в Україні європейські
стандарти ведення бізнесу.
Присутня на презентації голова
торгового представництва Іспанії
Май Абраін Родрігес заявила, що
відкриття палати стане важливою
віхою в інтеграції економік України і
ЄС.
У свою чергу, керівник групи з
міжпарламентських
зв'язків
з
Королівством Іспанія Ігор Діденко
наголосив,
що
всередині
парламентської
коаліції
існує
консенсус щодо підтримки ініціатив з
поглиблення
торговельноекономічних зв'язків між Києвом і
Мадридом, і висловив готовність
розглянути пропозиції нової торгової
палати.
Джерело: economics.unian.ua/
other/1064867-ispanska-torgovapalata-dopomagatime-vihoduukrajinskih-kompaniy-na-rinki-es.html
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Оголошено
дату
проведення семінару зі
сприяння торгівлі в Україні
за участі Посольства США
На сайті Департаменту з комерції
США розміщено інформацію про
проведення семінару зі сприяння
торгівлі в Україні. Організаторами
семінару виступить
Державна
фіскальна
служба
України,
Посольство США і Програма з
Розвитку Комерційного
Права
(Commercial Law Development
Program, CLDP).
Семінар відбудеться з 9 червня по 11
червня 2015 року. Метою семінару є
пошук
шляхів
збільшення
ефективності діяльності митних
органів України у світлі спрощення
процедур торгівлі, з особливим
акцентом на здійсненні транзитних
процедур.
Українські митники разом з
міжнародними
експертами
працюватимуть над тим, щоб
виявити інституційні і законодавчі
проблеми, що стають на заваді
принципам вільної торгівлі, а також
запропонують можливі шляхи їхнього
вирішення.
Метою семінарує виробити конкретні
рекомендації, спрямовані на більш
ефективне і дієве прийняття правил,
передбачених в Угоді СОТ щодо
спрощення процедур торгівлі в
українському законодавстві та
інституційномусередовищі.
Джерело: cldp.doc.gov/programs/
upcoming-programs/details/1461

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. – грудень 2017 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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