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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 НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

Уряд затвердив порядок надання 

можливості сплати частинами ПДВ при 

імпорті устатковання 

Постанова Кабінету Міністрів України № 775 від         

4 жовтня 2017 року “Про затвердження Порядку 

надання розстрочення сплати податку на додану 

вартість під час ввезення на митну територію 

України устатковання та обладнання за переліком, 

визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу 

XX “Перехідні положення” Податкового кодексу 

України” 

Відповідно до пунктів 58 і 59 підрозділу 2 Перехідних 

положень Податкового кодексу України Кабінет 

Міністрів України затвердив Порядок надання 

можливості сплати частинами податку на додану 

вартість (ПДВ) під час ввезення на митну територію 

України такої продукції: 

 верстатів для обробки дерева, що класифікуються 

за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТ ЗЕД; 

сушарок для деревини, що класифікуються в 

товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТ 

ЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових 

або деревноволокнистих плит, що 

класифікуються в товарній підпозиції 8479 30 

згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться для використання в 

деревообробному виробництві. 

 

 обладнання (його частин) для виробництва 

медичних виробів, що класифікується в товарних 

підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 

90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 

00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 

8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно 

з УКТ ЗЕД. 

Цією постановою визнано такою, що втратила 

чинність, постанову Уряду від 29 березня 2017 р. 

№ 196 “Питання надання розстрочення сплати 

податку на додану вартість під час ввезення на митну 

територію України устатковання та обладнання”, у 

якій був відсутній відповідний порядок надання 

можливості  частинами сплатити ПДВ. 

Положеннями прийнятої постанови затверджується 

текст самого порядку надання можливості сплати 

частинами. У ньому, зокрема, передбачено, що  

можливість  надається на сплату суми ПДВ рівними 

частинами на строк до 36 календарних місяців без 

нарахування відсотків та пені. При цьому перший 

платіж здійснюється під час подання митної 

декларації до митного оформлення устатковання та 

обладнання. 

Для отримання  права сплати частинами ПДВ платник 

податків або уповноважена ним особа подає до 

митниці ДФС заяву, до якої додає: бізнес-проект із 

зазначенням технологічного процесу з економічними 

розрахунками та очікуваних результатів діяльності; 

висновки державних органів, експертних установ, 

організацій, державні стандарти та стандарти 
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 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

підприємства, технічні умови, технічну документацію, 

документи, що підтверджують наявність виробничих 

потужностей, приміщень, та інші документи для 

підтвердження мети ввезення устатковання та 

обладнання.  

Рішення про надання можливості  сплатити 

частинами ПДВ приймається протягом 10 робочих 

днів із дати надходження відповідної заяви. 

Позитивне рішення про надання можливості  сплати 

частинами ПДВ приймається в разі: відповідності 

заявленого коду устатковання та обладнання коду 

згідно з УКТЗЕД; підтвердження заявленої митної 

вартості цих товарів; підтвердження відповідності 

виду діяльності підприємства-імпортера (або 

підприємства, за дорученням якого ввозиться 

устатковання та обладнання) відповідному коду 

згідно з Класифікацією видів економічної діяльності 

(КВЕД); відсутності у платника податку 

заборгованостей зі сплати відповідних платежів та 

відсутності застосування до нього спеціальних 

санкцій відповідно до статті 37 Закону України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність”; підтвердження 

наявності виробничих потужностейї, приміщень, умов 

для обліку і зберігання товарів, готової продукції. 

Інформація про прийняті рішення про надання 

можливості  сплати частинами податку на додану 

вартість оприлюднюється на офіційному веб-порталі 

ДФС. 

Джерело: http://bit.ly/2iJQCjz 

 

 

 

 

 

 

 

НБУ спростив вимоги до засвідчення 

документів  

Постанова правління Національного банку України 

від 10 жовтня 2017 року № 102 “Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України” 

З метою виконання норм Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо використання печаток юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями" Національний 

банк України вніс зміни до низки власних 

нормативних актів, якими регулюються процедури 

здійснення валютних операцій. 

Зокрема, після внесення цих змін клієнти 

уповноважених банків, які бажають здійснити 

валютну операцію, зможуть не засвідчувати 

печатками документи, які подаються для їх 

проведення. Також не вимагається засвідчення 

печатками документів, що подаються до 

Національного банку України. Крім того, для цілого 

ряду випадків знято вимогу щодо нотаріального 

засвідчення для оригіналів чи копій документів, що 

стосуються проведення валютних операцій. 

При цьому нотаріальне погодження перекладу 

договорів та інших документів, що подаються 

банками та їхніми клієнтами до НБУ, залишилося 

обов’язковим. 

Джерело: http://bit.ly/2ypC8vX 

http://bit.ly/2ypC8vX
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Уряд подав до Парламенту законопроект 

щодо змін у сфері стандартизації 

Проект Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про стандартизацію", 

реєстр. номер 7123 від 19 вересня 2017 року. 

Ініціатор: Кабінет Міністрів України 

Законопроект розроблений Урядом на виконання 

положень Закону України "Про стандартизацію" і 

спрямований на приведення національної системи 

стандартизації у відповідність до міжнародної та 

європейської практики.  

Законопроектом передбачено внесення змін до 127 

законодавчих актів (8 кодексів та 119 законів) та 

пропонується виключити положення стосовно: 

 обов’язковості застосування національних 

стандартів; 

 погодження проектів національних стандартів із 

державними органами; 

 нормативно-правового регулювання відносин, 

пов'язаних із розробленням стандартів і технічних 

умов підприємств, установ та організацій; 

 нагляду за дотриманням стандартів та штрафних 

санкцій за недотримання вимог стандартів. 

Урядовці вважають, що прийняття законопроекту 

дозволить усунути неузгодженості окремих норм 

деяких законодавчих актів та сприятиме приведенню 

національної системи стандартизації у відповідність 

до міжнародних та європейських норм і правил. 

Водночас, Головне науково-експертне управління 

Верховної ради України висловило цілий ряд 

зауважень до цього проекту. Зокрема, на думку 

експертів, частина положень проекту не має 

безпосереднього відношення до його предмету, а 

значна кількість норм суперечить як міжнародним 

угодам, так і українському законодавству. Тому, за 

результатами розгляду в першому читанні, 

законопроект пропонується повернути на 

доопрацювання. 

Джерело: http://bit.ly/2hi9Lss 

У Верховній Раді України зареєстровано 

законопроект про приєднання України до 

Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед 

Проект Закону України “Про приєднання України до 

Регіональної конвенції про пан-Євро-

Середземноморські преференційні правила 

походження” реєстр. номер 0167 від 12 жовтня 

2017 року 

Ініціатор: Президент України 

Президент Україні подав до Верховної Ради України 

проект Закону України про приєднання України до 

Регіональної конвенції про пан-Євро-

Середземноморські преференційні правила 

походження (Пан-Євро-Мед). До цієї конвенції 

входять країни ЄС, Європейської асоціації вільної 

торгівлі (ЄАВТ), Туреччина, Албанія, Боснія і 

Герцеговина, Македонія, Сербія, Чорногорія, Алжир, 

http://bit.ly/2hi9Lss
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, 

Палестина, Сирія, Туніс, Фарерські острови та 

Молдова. У процесі приєднання знаходиться Грузія. 

Після приєднання України до цієї Конвенції 

українські підприємства зможуть використовувати  

додаткові можливості для експорту своєї продукції.  

Зокрема, країни, що є членами Конвенції та мають 

взаємні угоди про вільну торгівлю, можуть 

використовувати преференційні правила 

походження товарів при здійсненні взаємних 

поставок. Наприклад, якщо товар отримав статус 

походження в одній із країн, його можна 

використовувати при виробництві іншого товару в 

іншій країні та експортувати в третю без втрати 

статусу преференційного походження. Цей механізм 

дозволить українським виробникам закуповувати 

сировину й комплектуючі в країнах, щоі є стороною 

Конвенції, та експортувати готову продукцію, 

наприклад, до ЄС, зберігаючи статус 

преференційного походження, тобто ввозити товари 

за зниженою або нульовою ставкою ввізного мита. 

Для повноцінного використання цих переваг буде 

необхідним внесення змін до протоколів щодо 

правил походження чинних угод про вільну 

торгівлю, які Україна вже підписала з країнами-

учасницями Конвенції, а саме: ЄС, ЄАВТ, 

Чорногорією, Македонією, Молдовою. Здійснення 

цих формальностей займе певний період часу. 

Також треба передбачити використання Конвенції 

Пан-Євро-Мед у майбутніх угодах про створення 

зони вільної торгівлі з Туреччиною та Ізраїлем. 

Джерело: http://bit.ly/2znm3KB 

http://bit.ly/2xe6F24 

Пропонується скасувати процедуру 

перевірки прав інтелектуальної 

власності при ввезені товарів в Україну в 

малих пакунках 

Проект Закону “Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо сприяння міжнародній 

електронній торгівлі” реєстр. № 7132 від 21 вересня 

2017 року 

Ініціатор: Народні депутати України 

Законопроектом пропонується змінити  норми 

Митного кодексу України в контексті захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України. Зокрема, 

передбачається не застосовувати  перевірку щодо 

захисту прав інтелектуальної власності до вантажів, 

що в кількості до трьох одиниць переміщуються в 

малих пакунках (відправленнях) вагою брутто до 2 кг 

включно і загальною вартістю до 500 євро, а також 

до товарів, що були виготовлені правовласником чи 

за його згодою, а також товарів, що були 

виготовлені належним чином уповноваженою 

правовласником особою в кількості, яка перевищує 

кількість, обумовлену з правовласником. 

Автори законопроекту вважають, що зазначені 

заходи дозволять посилити контроль з боку митних 

органів за справжніми та небезпечними 

порушеннями прав інтелектуальної власності, 

суттєво зберегти робочий час фахівців, задіяних у 

цих процедурах, через припинення залучання їх до 

зайвих та надмірних процедур. 

Наведене, з одного боку, сприятиме транскордонній 

торгівлі з використанням електронних засобів, а з 

іншого боку  несе певні ризики збільшення імпорту 

продукції в малих пакунках із порушенням прав 

інтелектуальної власності або підробок під відомі 

бренди. 

Джерело: http://bit.ly/2fJym8Z 

http://bit.ly/2znm3KB
http://bit.ly/2xe6F24
http://bit.ly/2fJym8Z
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Запропоновано змінити порядок 

проведення попереднього ветеринарно-

санітарного контролю на державному 

кордоні 

Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України" (щодо уточнення порядку 

проведення попереднього документального 

контролю) реєстр. № 7080 від 6 вересня 2017 року 

Ініціатор: Народні депутати України 

Проектом пропонується  покласти функції здійснення 

державного ветеринарно-санітарного контролю на 

державному кордоні та транспорті вантажів, що є 

об'єктами державного ветеринарно-санітарного 

контролю, на регіональні служби державного 

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 

державному кордоні України. Наразі цю перевірку на 

пунктах пропуску здійснюють представники митниці. 

На думку авторів, це має спростити процедури 

ввезення товарів в Україну в пунктах пропуску, 

скоротити час на здійснення контролю та оформлення 

товарів на державному кордоні. 

Запропоновані зміни не відповідають принципам 

Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, оскільки 

ускладнюють митні процедури на кордоні, а також 

ідуть у розріз із впровадженням «єдиного вікна» на 

митниці. Таким чином, заявлена мета законопроекту – 

спрощення процедур торгівлі – не досягається.  

Джерело: http://bit.ly/2zueEGA 

Запропоновано проект переліку товарів, 

експорт та імпорт яких підлягатиме 

ліцензуванню в 2018 році 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт 

яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік” 

Дата оприлюднення: 25 вересня  2017 року 

Ініціатор: Мінекономрозвитку України 

 

Мінекономрозвитку опублікувало проект постанови 

Уряду, у якому щорічно традиційно визначаються 

відповідні переліки товарів, експорт та імпорт яких 

підлягатиме ліцензуванню, та квот на наступний рік. 

Зокрема, у проекті визначаються: 

обсяги квот товарів, експорт яких підлягає 

ліцензуванню згідно з додатком 1; 

перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт 

та імпорт яких підлягає ліцензуванню згідно з 

додатком 2; 

перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні 

речовини, експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться в 

контейнерах з особистим майном) згідно з додатком 

3; 

перелік товарів, імпорт яких із Республіки 

Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної 

квоти відповідно до положень Угоди про вільну 

торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 

18 січня 2001 р. згідно з додатком 4; перелік товарів, 

експорт яких підлягає ліцензуванню згідно з 

додатком 5. 

В аналогічній постанові на 2017 рік, що була прийнята 

в грудні 2016 року, додатку 5 спочатку не було. Після 

подій, пов’язаних із блокуванням ввезення вугілля, 

зокрема марки антрацит, із територій проведення 

АТО, ця позиція в травні 2018 року була включена до 

тексту вже ухваленої постанови. У проекті на 2018 рік 

ліцензування експорту з України вугілля марки 

“антрацит” включено одразу. Це єдиний товар, що 

підлягає експортному ліцензуванню без кількісного 

обмеження. Експорт золота, срібла та відходів 

дорогоцінних металів де-факто заборонений, 

оскільки експортна квота дорівнює нулю.  

Порівняно з 2017 роком перелік товарів, експорт та 

імпорт яких підлягає ліцензуванню, у 2018 році не 

змінюється. 

Джерело: http://bit.ly/2xIx73k 
 
 

http://bit.ly/2zueEGA
http://bit.ly/2xIx73k
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ЄС надав Україні додаткові торговельні 

преференції  

З 1 жовтня 2017 року набрало чинності рішення ЄС 

про надання Україні додаткових торговельних 

преференцій, що діятиме протягом 3-х років. 

Відповідний Регламент передбачає надання 

додаткових нульових тарифних квот, для таких 

товарів як:  

 український мед -  2,5 тис. тонн; 

 кукурудза та борошно з неї - 650 тис. тонн; 

 ячмінь та борошно з нього - 350 тис. тонн; 

 пшениця та борошно - 65 тис. тонн. 

Також  додається квота на ячмінну крупу в розмірі 

7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, оброблені томати - 

3 тис. тонн та виноградний сік - 500 тонн. 

Отже, українські підприємства матимуть можливість 

збільшити обсяги поставок до Європейського Союзу 

власних товарів у рамках так званих нульових 

тарифних квот, тобто без сплати імпортних мит, що 

позитивно впливає на конкурентоспроможність 

української продукції. 

Що стосується тарифних квот на зернові, то вони 

будуть відкриті з 1 січня 2018 року, оскільки їх 

застосування потребуватиме прийняття окремого 

імплементаційного регламенту Європейської Комісії. 

Крім цього, додаткові торговельні преференції 

передбачають більш швидку повну лібералізацію 

імпорту з України взуття, пігментів і препаратів на 

основі діоксиду титану, мідних та алюмінієвих 

виробів, електронної апаратури для відтворення 

зображення. 

Джерело: http://bit.ly/2kfa8Zg 

Інформація про розмір ставок ввізних 

мит у 2018 році на товари походженням з 

ЄС  

На сайті Мінекономрозвитку України опубліковано 

рівні ставок увізного (імпортного) мита на товари 

походженням з ЄС, які будуть застосовуватися у 

взаємній торгівлі з Україною в 2018 році. Відповідний 

перелік розмірів митних ставок доступний для 

завантаження за посиланнями: https://goo.gl/7w53Ab. 

Що стосується рівнів ставок увізного мита в ЄС на 

продукцію українського походження, то цю 

інформацію можна перевірити в режимі он-лайн на 

ресурсі Європейської Комісії “Trade Helpdesk” у 

розділі “My export” за посиланням http://

trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-

system 

Джерела: http://bit.ly/2hGzUEW  

http://bit.ly/2ked3RI 

Відкрито нову залізничну дорогу          

Баку – Тбілісі - Карс 

30 жовтня 2017 року лідери Азербайджану, Грузії та 

Туреччини урочисто відкрили залізницю, що в 

перспективі має  з’єднати Китай і Європу. 

Загальна протяжність маршруту становить 826 

кілометрів. Здійснення проекту почалося 10 років 

тому. Туреччина сама фінансувала свою ділянку. 

Азербайджан надав Грузії пільговий кредит на 

будівництво ділянки від Ахалкалакі до кордону з 

Туреччиною. На початковій стадії цим маршрутом 

планується перевозити до 6,5 млн. тонн вантажів, із 

подальшим збільшенням вантажопотоку до 17 млн. 

тонн у найближчій перспективі. 

 

http://bit.ly/2kfa8Zg
https://goo.gl/7w53Ab
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system
http://bit.ly/2hGzUEW
http://bit.ly/2ked3RI
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Цей проект є частиною більш грандіозного проекту зі 

з'єднання залізниць південного Кавказу з Європою 

через Туреччину. Максимальна швидкість руху 

поїздів за цим маршрутом сягатиме 120 км на 

годину. Після відкриття залізниці Баку - Тбілісі - Карс 

час у дорозі вантажних поїздів складе 16 - 18 годин. 

Пасажироперевезення за маршрутом Баку - Тбілісі - 

Карс почнеться з наступного року.  

Відкриття цього залізничного маршруту дозволить 

здійснювати прямі перевезення з Китаю до Лондона. 

Перевезення через Каспій буде здійснювати паром. 

Цей маршрут може стати альтернативою морським 

перевезенням  і дозволить скоротити час на доставку 

товарів більш ніж у 2 рази - до 12 - 15 днів. Експерти 

зазначають, що це сприятиме не тільки розвитку 

коридору Схід - Захід, а й Південь (Індія - Іран) - 

Захід. 

Відповідно до розповсюдженої заяви ЄС підтримав 

новий залізничний коридор. 

Джерело: http://bit.ly/2iJQCjz  

http://bit.ly/2iJQCjz


 

 

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. 

WWW.TFD.IER.COM.UA            ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ                     ТЕЛ. (+38044) 278-6342                       ФАКС (+38044) 278-6336   

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.  


