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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  

 

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

Уряд запровадив ліцензування експорту 
антрациту 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2017 року № 337 “Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 

№ 1009 ”  

Як і очікувалося, Уряд запровадив ліцензування 

експорту вугілля марки антрацит у 2017 році, для 

чого вніс зміни до відповідної постанови  Кабінету 

Міністрів. Рішення прийняте задля реалізації Указу 

Президента України "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 16 

лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з 

нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та 

посилення захисту критичної інфраструктури". 

Метою є забезпечення рівноваги на внутрішньому 

ринку, упередження неконтрольованого вивозу 

антрацитного вугілля та забезпечення антрацитом 

українських енергогенеруючих підприємств в 

повному обсязі. 

Цікаво, що ліцензування експорту вугілля марки 

антрацит містилося у відповідній постанові Уряду на 

2016 рік. А у переліку товарів, експорт яких підлягає 

ліцензуванню у 2017 році, вугілля спочатку було 

відсутнє. 

Ліцензії на експорт антрациту видаватимуться 

Мінекономрозвитку за погодженням з 

Мінвуглепромом. Погодження здійснюватиметься 

без залучення суб’єкта господарювання в порядку 

міжвідомчого обміну інформацією. 

Ліцензування впроваджується тимчасово, до 

повного подолання кризових явищ в енергетиці, 

після чого може бути скасовано. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/

cardnpd?docid=249999581 

НБУ збільшив максимальний строк для 
розрахунків за зовнішньоекономічними 
контрактами 

Постанова Правління НБУ № 41 від 25 травня 

2017 року "Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку 

України" 

Національний банк України продовжує 

пом’якшувати монетарну політику шляхом 

лібералізації валютного регулювання. Подальше 

послаблення тимчасових антикризових обмежень 

стало можливим завдяки тривалій сприятливій 

ситуації на валютному ринку та відносній 

збалансованості інфляційних ризиків. 

Відповідною постановою Національний банк: 

 скасував тимчасову норму, згідно з якою 

скорочувався  максимальний строк для 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів до 120 днів. Відтепер максимальний 

строк розрахунків становитиме 180 днів, як це 

визначено відповідним законом; 

 дав можливість іноземним інвесторам 

повертати вкладені в Україну кошти; 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249999581
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249999581
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

 дозволив бізнесу достроково погашати зовнішні 

кредити та позики, якщо у якості забезпечення 

розрахунків за цими операціями (з 

використанням гарантій, резервних акредитивів, 

через уповноважені банки та/або іноземні 

банки) було надано зобов’язання міжнародних 

фінансових організацій. 

Ці кроки сприятимуть покращенню інвестиційного 

клімату в країні та полегшенню діяльності 

підприємств, які здійснюють зовнішньоторговельну 

діяльність.  

Окрім лібералізації окреслених антикризових 

обмежень, Національний банк скасовує обмеження, 

що на сьогодні унеможливлює відкриття 

уповноваженим банком кореспондентських 

рахунків в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора 

в банках-нерезидентах країн, національна валюта 

яких віднесена НБУ до 2-ї або 3-ї  групи 

Класифікатора. Це сприятиме спрощенню умов для 

встановлення українськими банками нових 

кореспондентських відносин з іноземними банками. 

Підвищення максимального строку для розрахунків 

за операціями з експорту та імпорту товарів до 180 

днів набули чинності з 26 травня 2017 року. Решта 

змін, затверджених постановою, набуває чинності з 

12 червня 2017 року. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/

article?art_id=49232421&cat_id=55838  

Скасовано обмеження для фізичних осіб 
на переказ коштів за межі України 

Постанова Правління НБУ № 44 від 30 травня 2017 

року "Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України" 

Продовжуючи лібералізацію валютного 

регулювання, Національний банк послаблює 

обмеження, які втратили свою дієвість та 

пом’якшення яких не призведе до дестабілізації 

ситуації на міжбанківському та готівковому 

сегментах валютного ринку. 

Так, відповідним рішенням Національний банк: 

  скасував заборону на купівлю іноземної валюти 

у разі наявності у клієнта власних коштів на рахунках 

у сумі, що перевищує 100 тис. дол. США в 

еквіваленті. Раніше, за умови перевищення вказаної 

суми, клієнт мав виконувати зобов’язання за 

рахунок власної іноземної валюти; 

  зняв обмеження для фізичних осіб на переказ 

коштів за межі України для неторговельних 

операцій. Раніше вони були обмежені сумою не 

більше 150 тис. грн. на місяць (за винятком деяких 

випадків); 

  дозволив банкам здійснювати операції з 

обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи 

Класифікатора іноземних валют та банківських 

металів як на міжбанківському, так і на 

міжнародному валютному ринку. Досі операції з 

обміну здійснювалися виключно в межах однієї 

групи Класифікатора, за винятком  операцій, які 

здійснюються: на міжбанківському та міжнародних 

валютних ринках для виконання зобов’язань за 

імпортними договорами, а також на міжнародних 

валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи 

Класифікатора за іноземну валюту інших груп. 

Зняття вказаних обмежень дозволить банкам та їх 

клієнтам гнучкіше керувати власною ліквідністю і 

позитивно вплине на регулювання валютної позиції 

банків. 

Скасування обмеження для фізичних осіб на переказ 

коштів за межі України для неторговельних 

операцій, набуває чинності 12 червня 2017 року. 

Решта змін, затверджених цим документом, набули 

чинності з 31 травня 2017 року. 

Одночасно  з цим, збережено вимоги щодо 

обов’язкового продажу надходжень в іноземній 

валюті з-за кордону на користь юридичних осіб на 

рівні 50%. 

Джерело: http://bit.ly/2qzYS8o 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49232421&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49232421&cat_id=55838
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 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Пропонується запровадити нульове 
імпортне мито на міндобрива 

Проекти законів про внесення змін до Закону 

України "Про Митний тариф України" № 6422 від 28 

квітня 2017 року та № 6422-1 від 11 травня 2017 року 

Ініціатор: народні депутати України. 

У травні в Парламенті було зареєстровано два законо-

проекти, покликані лібералізувати імпорт мінераль-

них добрив, а отже сприяти збільшенню конкуренції 

на внутрішньому ринку. Проект № 6422 передбачає 

встановлення нульового мита одразу після набуття 

чинності, проект № 6422-1 містить перехідні періоди 

строком до 7 років, що значно перевищує перехідні 

періоди в рамках ПВЗВТ. Обидва законопроекти 

передбачають, що їх дія не поширюватиметься на 

країну-агресора, тобто на Росію.  

Рішення про скасування ввізних мит на мінеральні 

продукти як засіб стимулювання диверсифікованого 

імпорту значною мірою пов’язано з поточною висо-

кою залежністю України від імпорту добрив з Росії. На 

сьогодні з цієї країни імпортується близько 80-90% 

всіх мінеральних добрив, причому переважно за 

демпінговими цінами (див. Новину: “Відновлено дію 

антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну 

деяких азотних добрив походженням з РФ”).  

Якщо буде прийнято законопроект, який миттєво 

скасовує ввізні мита, він стимулюватиме ввезення 

мінеральних добрив з країн ЄС (щодо яких до кінця 

2018 року тривають перехідні періоди в рамках 

ПВЗВТ) та країн, з якими Україна не має ЗВТ,  напри-

клад, з Китаю, який є ведучим експортером мінераль-

них добрив у світі. Прийняття законопроекту з довги-

ми перехідними періодами навряд-чи матиме 

помітний вплив на торгівлю.  

Також законопроекти можуть мати спірне трактуван-

ня в рамках СОТ. З одного боку, формально вони 

дискримінують Росію, що не відповідає принципам 

СОТ. З іншого боку, є Стаття XXI (b) ГАТТ, яка може 

трактуватися як дозвіл на здійсненнія будь-яких дій,  

які країна вважає необхідними для захисту  суттєвих  

інтересів своєї безпеки. 

Джерело: http://bit.ly/2sv6idB 

Пропонується підвищити прозорість 
ухвалення рішень митними органами 
України 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження вичерпного переліку 

підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

(переогляд) товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення митними органами України”  

Ініціатор: Міністерство фінансів України. 

Стан: громадське обговорення. 

Основною ідеєю проекту є завадити прийняттю 

необґрунтованих рішень щодо проведення огляду 

(переогляду) товарів та транспортних засобів комер-

ційного призначення, які переміщуються через 

митний кордон. Зокрема, передбачається інформу-

вання декларанта про ініціатора такого огляду 

http://bit.ly/2sv6idB
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 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

(переогляду), дату та номер письмового доручення, а 

також дату, час та місце проведення такого огляду 

(переогляду). Відповідна інформація має доводитись 

до відома декларанта шляхом надсилання електрон-

ного повідомлення, засвідченого електронним 

цифровим підписом посадової особи органу доходів і 

зборів. 

Такі зміни планується запровадити шляхом внесення 

змін до вичерпного переліку підстав, за наявності 

яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, 

транспортних засобів комерційною призначення 

митними органами України, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 

року № 467. 

Запропоновані зміни мають покращити відповідаль-

ність посадових осіб фіскальних органів і підвищити 

прозорість під час ухвалення ними відповідних 

рішень. 

Джерело: http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-

normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-

roboti&subcategory=zakonodavstvo 

Мінфін планує покращити надання    
попередньої інформації для розмитнен-
ня у морських портах  

Ініціатор: Міністерство фінансів України. 

Стан: громадське обговорення. 

Проектом пропонується заборонити вивантаження 

товарів з судна закордонного плавання у разі, якщо 

агентською організацією не буде подано митному 

органу, в зоні діяльності якого розташований порт, 

інформацію про товари, прийняті до перевезення у 

контейнерах у порт призначення на митній території 

України. Після надання інформації в електронному 

вигляді про товари, прийняті до перевезення у 

контейнерах, їх вивантаження дозволяється через 24 

години. 

Прийняття постанови дозволить отримувати більш 

детальну, попередню інформацію про товари, що 

надходять у морські порти України в контейнерах, а 

також сприятиме спрощенню й прискоренню вико-

нання митних формальностей в морських портах. 

Джерело: http://bit.ly/2r2I626 

Пропонується скасувати застарілий   
Порядок декларування валютних ціннос-
тей, предметів, що переміщуються через 
митний кордон України  

Проект наказу Міністерства фінансів України        

“Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Державної митної служби України від 22 листопада 

2001 року № 763”  

Ініціатор: Міністерство фінансів України. 

Стан: громадське обговорення 

Наказ Держмитслужби України, який пропонується 

скасувати, було прийнято відповідно до норм Митно-

го кодексу України від 12 грудня 1991 року і постано-

ви Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року 

№ 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються 

громадянами за встановленою формою у разі перемі-

щення ними через митний кордон України предме-

тів”, які вже давно втратили чинність. 

 

http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Водночас, наказом Мінфіну України від 28 травня 

2012 року № 614 затверджено Порядок заповнення 

митної декларації для письмового декларування 

товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та 

інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприє-

мницької діяльності. 

Таким чином, запропонований для скасування наказ 

Держмитслужби фактично не працює і вже замінений 

на інший нормативний акт. Отже, запропоновані 

зміни формально гармонізують підзаконні акти  з 

чинним Митним Кодексом України від 2012 року.  

Джерела: http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-

normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-

roboti&subcategory=zakonodavstvo 

НОВИНИ  

Підготовлено проект Плану дій з рефор-
мування митниці 

Міністерство фінансів України підготувало попередній 

проект Плану дій з реформування митниці. Документ 

розроблено за результатами засідань робочих груп, до 

складу яких входили представники Мінфіну та ДФС, 

народні депутати, представники бізнес-асоціацій, 

підприємці, громадські організації та експерти. 

Зокрема, свої пропозиції до Плану дій надав Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій в 

рамках проекту  «Діалог зі сприяння торгівлі», який 

фінансується ЄС. 

Протягом травня 2017 року Міністерство фінансів у 

різноманітних форматах проводило відкриті зустрічі за 

участю зацікавлених сторін. Відбувалося обговорення 

конкретних заходів, що були включені до Плану дій з 

реформування митниці. Слід зазначити, що питання, 

включені до зазначеного проекту Плану, стосуються не 

тільки організаційної складової функціонування 

митних органів, а й багатьох питань удосконалення 

різноманітних митних та навколо-митних процедур. 

Розроблений в результаті публічних обговорень 

попередній проект Плану дій з реформування митниці 

передбачає реалізацію детального переліку заходів в 

рамках 19 напрямків:  законодавство, організація та 

управління, управління кадровими ресурсами, митна 

етика, навчання, комунікація, митні зобов’язання, 

сприяння торгівлі, безпека ланцюгів постачання, 

управління ризиками, контроль на кордоні та в 

середині країни, правоохоронна діяльність, митний 

транзит, пост-митний контроль та аудит, права інтеле-

ктуальної власності, інформаційно-телекомунікаційні 

технології, інфраструктура та обладнання, митна 

лабораторія, внутрішній аудит. 

Міністерство фінансів закликало до публічного обгово-

рення документу з метою пошуку оптимальної моделі 

реформи митниці та забезпечення балансу інтересів 

держави і бізнесу. 

Варто зазначити, що найближчим часом проект Плану 

дій після внесення доповнень та пропозицій буде 

додатково опублікований для громадського обгово-

рення. 

Ознайомитись із текстом документу можна за поси-

ланням: https://goo.gl/v5DwS8 

Джерело: http://bit.ly/2sm8Z4X 

 

http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
http://minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo
https://goo.gl/v5DwS8
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Відновлено дію антидемпінгових заходів 

щодо імпорту в Україну деяких азотних 

добрив походженням з РФ 

18 травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнарод-

ної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про відновлен-

ня дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в 

Україну деяких азотних добрив (карбаміду та КАСу) 

походженням з Російської Федерації. 

Таким чином, антидемпінгове мито у розмірі 31,84% 

застосовуватиметься щодо імпорту карбаміду та КАСу 

(коди УКТЗЕД 3102 10 та 3102 80 00 00) походження з 

Російської Федерації. 

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку України у ході 

відповідного розслідування дійшло до висновку про 

наявність факту демпінгу при імпорті міндобрив з РФ. 

Також було підтверджено нанесення шкоди вітчизня-

ному виробнику подібного товару та причинно-

наслідковий зв'язок між цими факторами. Ці виснов-

ки стали підставою для запровадження антидемпін-

гового мита 27 грудня 2016 року. Але вже 13 лютого 

2017 року дію цих антидемпінгових заходів було 

призупинено на період весняно-польових робіт на 

підставі звернення Мінагропроду України . 

Оскільки Російська Федерація є основним постачаль-

ником добрив в Україну (80-90% від загального 

обсягу), імпорт добрив за демпінговими цінами при 

відсутності конкуренції накопичує ризики для україн-

ських аграріїв у майбутньому. Непередбачуване 

припинення поставок російських добрив в односто-

ронньому порядку може стати додатковим інструме-

нтом агресії Російської Федерації проти України у 

торговельній сфері. Зважаючи на цей ризик, Уряд 

дійшов висновку щодо необхідності вжиття заходів з 

диверсифікації поставок міндобрив в Україну. 

18 травня Уряд ухвалив проект закону про встанов-

лення нульової ставки ввізного (імпортного) мита на 

мінеральні добрива азотної групи. Метою законопро-

екту є створення стимулів для поставок азотних 

добрив на український ринок, що підвищить конкуре-

нцію та зменшить тиск на внутрішні ціни у бік підви-

щення. Зазначимо, що ввізні мита на азотні добрива з 

ЄС вже знижуються другий рік поспіль у рамках 

виконання ПВЗВТ та будуть повністю скасовані з 2019 

року.  

Джерело: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=942f1e29-87e3-4be2-8b97-

5819403f6708&title=MkmtVidnovilaDiiuAntidempingovi

khMitNaRosiiskiDobriva 

Росія зняла заборону на імпорт          
української солі 

Згідно з постановою Уряду РФ від 20 травня 2017 року 

№ 604 скасовано заборону на імпорт до Росії україн-

ської столової і денатурованої солі. Також скасована 

заборона на імпорт морської солі, солі, призначеної 

для виробництва ліків, медичних виробів і біодоба-

вок, але тільки при наявності підтвердження цільово-

го призначення цих поставок з боку Мінпромторгу 

РФ. 

Заборона на імпорт солі з України та ряду інших країн 

Росія запровадила з 1 листопада 2016 року в рамках 

http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=942f1e29-87e3-4be2-8b97-5819403f6708&title=MkmtVidnovilaDiiuAntidempingovikhMitNaRosiiskiDobriva
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=942f1e29-87e3-4be2-8b97-5819403f6708&title=MkmtVidnovilaDiiuAntidempingovikhMitNaRosiiskiDobriva
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=942f1e29-87e3-4be2-8b97-5819403f6708&title=MkmtVidnovilaDiiuAntidempingovikhMitNaRosiiskiDobriva
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=942f1e29-87e3-4be2-8b97-5819403f6708&title=MkmtVidnovilaDiiuAntidempingovikhMitNaRosiiskiDobriva
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застосування так званої «відповіді на санкції». До 

заборони російський ринок був основним для україн-

ського виробника солі “Артемсіль”. 

Джерело: http://government.ru/docs/all/111604/ 

Європейський Парламент підтримав 
надання Україні додаткових торговель-
них преференцій 

1 червня Європейський Парламент підтримав надан-

ня Україні додаткових торговельних преференцій. За 

вказаний проект відповідного регламенту проголосу-

вало 475 євродепутатів. При ухваленні цього рішення 

Європейський Парламент виключив з остаточної 

версії документу томати, сечовину та пшеницю, що є 

результатом впливу європейського аграрного лобі, 

яке захищає власних виробників цієї продукції. 

Додаткові преференції передбачають поглиблену 

лібералізацію для сільськогосподарської та промис-

лової продукції походженням з України у вигляді 

додаткових обсягів безмитних тарифних квот та  

прискореного скасування увізних мит. Фактично це 

розширення можливостей для вітчизняних експорте-

рів у виході на ринки держав-членів ЄС. Зазначені 

преференції мають діяти три роки паралельно з 

функціонуванням режиму ПВЗВТ. 

Наступним кроком буде публікація відповідного 

регламенту Радою ЄС. Українська сторона очікує на 

його остаточне прийняття перед Самітом Україна – 

ЄС, що відбудеться в Києві 13 липня 2017 року. 

Джерело: http://bit.ly/2rIdiGI 

Бердянський порт інвестує в будівництво 

зернового терміналу 70 млн грн 

Фінансовий план «Бердянського морського торгового 

порту» (БМТП) на 2017 рік передбачає 70 млн грн 

інвестицій на будівництво зернового терміналу. 

Проект передбачає будівництво на території БМТП 

чотирьох сховищ силосного типу для зберігання 

зернових вантажів ємністю 32 тис. тонн, будівництво 

станцій розвантаження і завантаження автотранспор-

ту, будівництво станцій вивантаження вагонів на 

залізничних коліях. Також планується установка 

магістральної транспортної галереї і судноззавантажу-

вальних машини для перевантаження зернових 

вантажів на судна.  

Термінал планують побудувати протягом 2 років. 

Джерело: http://latifundist.com/novosti/35629-

berdyanskij-port-investiruet-v-stroitelstvo-zernovogo-

terminala-70-mln-grn 

"Укрзалізниця" обмежила прийом 
до перевезення порожніх вагонів 
призначенням на Російську        
залізницю 
ПАТ "Укрзалізниця", виконуючи Указ Президента 

України № 63 від 15 березня 2017 року про застосу-

вання персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних санкцій, заборонила  переве-

зення всіх вантажів і порожніх вагонів, у тому числі 

http://government.ru/docs/all/111604/
http://bit.ly/2rIdiGI
http://latifundist.com/novosti/35629-berdyanskij-port-investiruet-v-stroitelstvo-zernovogo-terminala-70-mln-grn
http://latifundist.com/novosti/35629-berdyanskij-port-investiruet-v-stroitelstvo-zernovogo-terminala-70-mln-grn
http://latifundist.com/novosti/35629-berdyanskij-port-investiruet-v-stroitelstvo-zernovogo-terminala-70-mln-grn
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транзит територією України для ряду компаній-

власників з Російської Федерації. 

Зокрема, під заборону підпали перевезення у вагонах 

"Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", 

"Перша Вантажна Компанія", "Федеральна вантажна 

компанія", "Промтрансинвест", "Перша вантажна 

Компанія в Україні" "Рейл 1520 Сервис", 

"Агрокомплекс", "Астон продукти харчування Інгреді-

єнти", ряду філій "Сг-транс". У той же час дозволяєть-

ся повернення порожніх вагонів власності зазначених 

компаній на російську залізницю. Заборона введена з 

18 травня 2017 року до скасування. 

Джерело: http://interfax.com.ua/news/

economic/423025.html 

Щодо обмеження митницями ввезення 
товарів відомих брендів 

Коментуючи інформацію про заборону на ввезення в 

Україну товарів відомих брендів, поширену ЗМІ, 

директор департаменту організації митного контролю 

ДФС України О. Василенко повідомив про те, що 

обмеження митницями ввезення товарів відомих 

брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, 

відбувається тільки на вимогу правовласників або їх 

представників. Він зауважив, що  такі обмеження 

застосовуються тільки в разі, якщо продукція контра-

фактна, або якщо її походження не вдалося встанови-

ти. Також було підкреслено, що відповідно до Митно-

го кодексу України, всі надходження проходять 

обов'язкову перевірку, а правовласнику надається 

можливість визначити, чи є даний товар оригіналь-

ним. У разі встановлення контрафактності товар не 

потрапляє на митну територію України. А за відсутнос-

ті порушень прав інтелектуальної власності правовла-

сник інформує митницю про можливість відновлення 

митного оформлення такого товару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник ДФС категорично спростував інформа-

цію про те, що митницям дано вказівку забороняти 

фізичним особам ввезення в Україну товарів, права на 

торговельні марки яких заявлені в митному реєстрі. 

Разом з цим, співвласник компанії “Нова Пошта”         

В. Поперешнюк заявив, що співробітники ДФС забло-

кували роботу сектору митного оформлення міжнаро-

дних експрес-відправлень Нової пошти. За його 

словами представники ДФС не висувають компанії 

жодних претензій, але у той же час нерозмитнюють 

посилки, які надійшли з китайських і американських 

інтернет-магазинів. За результатами таких дій виник-

ла затримка із розмитненням та доставкою вантажів 

отримувачам. 

Джерела: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/

novini/298077.html 

https://focus.ua/money/373805/ 

http://interfax.com.ua/news/economic/423025.html
http://interfax.com.ua/news/economic/423025.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/298077.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/298077.html
https://focus.ua/money/373805/


 

 

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. 
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Застереження 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних дослі-
джень 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 відпові-
дальності 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 ви-
користання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних                
консультацій.  


