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Проект змін до Митного кодексу 

передбачає позбавлення митниць 

статусу юридичної особи і спро-

щення процедури оскарження 

Проект Закону України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України що-

до оптимізації територіальних органів 

державної фіскальної служби» 

Етап проходження: громадське обгово-

рення 

Ініціатор: Державна фіскальна служба 

України   

Короткий зміст:  Законопроект «Про 

внесення змін до Митного кодексу 

України щодо оптимізації територіаль-

них органів державної фіскальної служ-

би» розроблено з метою реалізації 

рекомендацій місії МВФ щодо рефор-

мування системи органів фіскальної 

служби. 

В проекті передбачено зміну порядку 

оскарження рішень, дій або бездіяль-

ності органів доходів і зборів (ст. 25 

Митного кодексу України). Пропонуєть-

ся встановлення однорівневої проце-

дури адміністративного оскарження.).  

Зауваження та пропозиції до зазначе-

ного законопроекту можуть надсилати-

ся упродовж одного місяця з дати 

оприлюднення проекту, тобто до 15 

липня 2015 року, на адресу: Державна 

фіскальна служба України, Департа-

мент правової роботи, Львівська пло-

ща, 8, м. Київ, 04655, або на електрон-

ну пошту – електронну пошту – vpopo-

va@sfs.gov.ua. 

Джерело:  http://sfs.gov.ua/diyalnist-/

regulyatorna-politika-/regulyatorna-

politika/2015-rik/63767.html 

Проекти змін до Кодексу торгове-
льного мореплавства і Митного 
кодексу мають на меті сприяти 
розвитку судноплавства 
Проект Закону №2712 від 23 квітня 
2015 року про внесення змін до Коде-
ксу торговельного мореплавства Укра-
їни (щодо сприяння розвитку судноп-
лавства в Україні)  

Проект Закону № 2713 від 23 квітня 
2015 року про внесення змін до Мит-
ного кодексу України (щодо сприяння 
розвитку судноплавства в Україні)  

Етап проходження: Вручено подання 

комітету про розгляд (Проект Закону 

№2712 від 23.04.2015); надано для 

ознайомлення (Проект Закону № 2713 

від 23.04.2015) 

Ініціатор: Народний депутат України   

Короткий зміст: Проект Закону про вне-

сення змін до Кодексу торговельного 

мореплавства України щодо сприяння 

розвитку судноплавства в Україні пе-

редбачає надання права здійснення 

внутрішніх перевезень для суден під 

іноземним прапором без отримання 

спеціального дозволу.  Згідно чинної 

редакції Кодексу, плавання внутрішні-

ми водами України мають право здійс-

нювати судна під Державним прапо-

ром, тоді як власники суден під інозем-

ним прапором повинні отримувати 

спеціальний дозвіл відповідального 

центрального органу виконавчої влади, 

яким на сьогодні є Міністерство інфра-

структури (ст. 131 Кодексу торговель-

ного мореплавства України).  

Також законопроект щодо змін до Ко-

дексу торговельного мореплавства 

розширює перелік осіб, судна яких мо-

жуть плавати під Державним прапором 

України.  

Законопроект №2713 від 23.04.2015 

пропонує внести аналогічні зміни до 

Митного кодексу, щоб забезпечити 

несуперечливість законодавства.  

Дозвіл на здійснення каботажних пере-

везень суднами під іноземним прапо-

ром стимулюватиме пропозицію пос-

луг на цьому ринку та конкуренцію, що 

сприятиме підвищенню ефективності 

внутрішніх перевезень. 

 

Джерело 1: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911 

Джерело 2: http://w1.c1.rada.gov.ua/

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912 

mailto:vpopova@sfs.gov.ua
mailto:vpopova@sfs.gov.ua
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912


5 

Оформлення товарів, що надхо-
дять в морських контейнерах в 
режимі імпорт та транзит, буде 
спрощено 

Міністерство інфраструктури спростило 

проведення оформлення товарів, що 

надходять в морських контейнерах в 

режимі імпорту і транзиту. Керівникам 

митних постів доручено використову-

вати результати зважування контейне-

рів, проведених на вагових комплек-

сах, які безкоштовно надають послуги 

зважування. 

Для отримання результатів зважування 

перед вантаженням контейнера водій 

проїжджає через автоматизований 

ваговий комплекс, прикладає пропуск 

до зчитувача. Після навантаження кон-

тейнера проводиться аналогічна про-

цедура, завдяки чому в інформаційну 

систему портового співтовариства вно-

ситься інформація про вагу контейне-

ра. Результати зважування стають дос-

тупні митниці та експедитору. 

Джерело: http://www.mtu.gov.ua/uk/

news/52218.html 

 

Міністр Айварас Абромавічус ви-
ступає за відшкодування витрат, 
пов’язаних із перевіркою вантажів 
в портах 

Під час робочого візиту в Одеську об-

ласть Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України Айварас Абромавічус 

повідомив про деякі факти, які, на його 

погляд, перешкоджають роботі зерно-

вих трейдерів та інших підприємців, що 

співпрацюють з українськими порта-

ми.  Міністр навів дані, згідно яких у 

США і ЄС під перевірки у портах підпа-

дає від 1,5% до 3% від усього обсягу 

вантажів, що проходять через порт, в 

той час як в Україні — 20%. Айварас 

Абромавічус підкреслив, що усі витра-

ти, пов’язані з перевірками, лягають на 

самих підприємців. Міністр економіч-

ного розвитку і торгівлі запропонував, 

щоб витрати (вивантаження, перевірка 

і завантаження товару) лягали на ініціа-

тора такої перевірки.  

Джерело: http://chornomorka.com/

archive/a-5835.html 

Оголошені плани реформи ДФС: 
фіскальна служба може перейти у 
пряме підпорядкування Міністерс-
тва фінансів 

Уряд України працює над питанням 
передачі Державної фіскальної служби 
в пряме підпорядкування Міністерству 
фінансів України. Про це 24 червня по-
відомив Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк під час презентації інститу-
ційної реформи ДФСУ.  

Модель реорганізації ДФСУ, представ-
лена Міністром фінансів України Ната-
лією Яресько та Головою ДФСУ Рома-
ном Насіровим, передбачає поліпшен-
ня процесу адміністрування податків, у 
тому числі створення автоматизованих 
систем, інтелектуального адміністру-
вання, вдосконалення механізмів апе-

ляційного оскарження та стягнення 
податкового боргу, боротьбу з корупці-
єю тощо.  

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/

control/publish/article?

art_id=248271457  

http://www.mtu.gov.ua/uk/news/52218.html
http://www.mtu.gov.ua/uk/news/52218.html
http://chornomorka.com/archive/a-5835.html
http://chornomorka.com/archive/a-5835.html
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248271457
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248271457
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248271457
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Розпочато підготовчий процес 
приєднання України до спільної 
транзитної системи ЄС 

Особливості підготовчого процесу при-

єднання України до спільної транзитної 

системи ЄС розглядалися під час пер-

шого засідання Наглядової ради з при-

єднання до європейської Нової ком-

п’ютеризованої транзитної системи 

(НКТС), яка є системою обміну елект-

ронними даними про товари, що пере-

міщуються транзитом, між усіма мит-

ними органами-учасниками транзиту, а 

також митними органами та суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Представники Урядового офісу з пи-

тань євроінтеграції, Мінфіну, Мінеконо-

мрозвитку,  ДФСУ, а також представни-

ки ЄС та Литовської Республіки обгово-

рили  комплекс заходів правового, ор- 

ганізаційного, структурного та фінансо-

вого характеру, які необхідно буде 

вжити Україні протягом наступних декі-

лькох років на шляху приєднання до 

НКТС. 

За результатами засідання Наглядова 

ради, створена на базі ДФСУ, ухвалила 

План заходів з приєднання України до 

спільної транзитної системи  ЄС. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-
tsentr/novini/199268.html  

Україна та Австралія створять спі-
льну торговельну палату 

Згідно повідомлення прес-служби Сою-

зу українських організацій Австралії 

(СУОА), Торговельна палата "Австралія-

Україна" розпочне повномасштабну 

діяльність до кінця 2015 року.  Голова 

СУОА Стефан Романів відзначив важли-

вість цього кроку. Очікується, що Пала-

та стане ключовим посередником для 

австралійських компаній, які зацікавле-

ні у виході на український ринок, та 

українських компаній, що виходити-

муть на ринок Австралії. У 2014 році 

товарообіг між країнами склав 157 

млн. доларів США, яких 139 млн. – пос-

тавки в Україну 

Президентом торговельної палати 

"Австралія-Україна" стане юрист Петро 

Матіяшек, а представництво в Сіднеї 

тимчасово очолить заступник голови 

СУОА Петро Шмігель. 

Торговельна палата функціонуватиме за 

підтримки посольства Австралії в Україні. 

Джерело: http://www.epravda.com.ua/

news/2015/06/10/546172/  

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/199268.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/199268.html
http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/10/546172/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/10/546172/
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Британська компанія зацікавлена 
ідеєю отримати українську митни-
цю в управління, – депутат ВР 

На засіданні погоджувальної ради Вер-

ховної Ради депутат Олег Березюк зая-

вив, що компанія з Великобританії за-

цікавлена ідеєю отримати в управління 

українську митницю. "Була пропозиція 

віддати митницю під контроль або аут-

сорс на півтора року аутсорсинговим 

компаніям Німеччини, Британії, Швей-

царії ", – повідомив Олег Березюк. У 

квітні Березюк заявляв, що Кабмін по-

зитивно сприйняв пропозицію переда-

ти управління українськими митниця-

ми іноземним експертам. 

Джерело: http://www.pravda.com.ua/

news/2015/06/15/7071333/ 

Голова митниці дав інтерв’ю Інтер-
нет виданню 

В інтерв’ю Заступник голови ДФСУ Кос-

тянтин Лікарчук, який займається мит-

ними питаннями, повідомив про  пла-

ни обладнання головних пропускних 

пунктів митниці сканерами, що приско-

рить і підвищить ефективність роботи 

митниці. Це досить дорогий проект, 

який, за оцінкою Костянтина Лікарчука, 

вимагатиме близько 350 млн доларів 

США.  

Відповідаючи на питання щодо коруп-

ції на митниці, Голова митниці зазна-

чив, що проблема хабарництва існує, 

але вона не є основною. За словами 

Костантина Лікарчука, в Україні втраче-

на система управління митною спра-

вою, немає чіткої системи взаємодії з   

іншими державними органами, не ви-

роблена прозора тарифна політика, 

відсутня адекватна система компенса-

ції праці митників. «Проблема компле-

ксна, і вирішувати її потрібно в компле-

ксі,» – підсумував Голова митниці Укра-

їни. 

Джерело: http://www.segodnya.ua/life/

interview/intervyu-s-konstantinom-

likarchukom-vzyatki-est-no-problema-ne-

v-etom-625011.html 

ДФС України та митна служба Рес-
публіки Корея зміцнюватимуть 
співпрацю у митній сфері 

Про посилення співпраці у митній сфері 

між Україною та Кореєю домовилися 

Голова ДФС України Роман Насіров та 

Посол Республіки Корея в Україні Сол 

Кьон-Хун під час робочої зустрічі. Учас-

ники зустрічі висловили готовність до 

удосконалення співпраці щодо питань 

взаємодопомоги в митних справах та 

перевірки митної вартості товарів. 

Голова ДФСУ та Посол Республіки Ко-

рея під час робочої зустрічі обговорили 

основні аспекти взаємодії у рамках 

Всесвітньої митної організації (ВМО) та 

вибори керівника Директорату з пи-

тань торгівлі та тарифів ВМО, в яких 

бере участь представник митної служ-

би Республіки Корея. 

 Джерело: http://sfs.gov.ua/media-

tsentr/novini/199861.html 

«Ми вже подолали системну кору-
пцію на митниці»,  – Юрій Антю-
хов, заступник Голови СБУ 

Заступник голови Служби безпеки 

України Юрій Артюхов заявив, що конт-

рабандні схеми на митниці знищено. 

Про це він сказав під час засідання Ко-

мітету ВР з питань запобігання і проти-

дії корупції. 

Заступник начальника Служби безпеки 

України повідомив: «Системної коруп-

ції в митних органах немає, тобто сис-

темної контрабанди. Президент ще рік 

тому, коли мене призначав, поставив 

завдання ліквідувати чорну і сіру конт-

рабанду. Ці схеми знищено. Знищено 

схеми контрабанди через так звану 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/15/7071333/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/15/7071333/
http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-konstantinom-likarchukom-vzyatki-est-no-problema-ne-v-etom-625011.html
http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-konstantinom-likarchukom-vzyatki-est-no-problema-ne-v-etom-625011.html
http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-konstantinom-likarchukom-vzyatki-est-no-problema-ne-v-etom-625011.html
http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-konstantinom-likarchukom-vzyatki-est-no-problema-ne-v-etom-625011.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/199861.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/199861.html
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Придністровську Молдовську Республі-

ку, схеми контрабандних поставок ци-

гарок, спирту». 

Джерело: http://ses-help.org.ua/

articles/20567/  

Показник оформлення митних де-
кларацій в електронному вигляді 
досягає 93% на Закарпатській мит-
ниці 

За повідомленням прес-служби Закар-

патської митниці, із загальної кількості 

оформлених у травні митних деклара-

цій 93% оформлені у вигляді електрон-

ного документу.  

 

Показник застосування суб’єктами зов-

нішньоекономічної діяльності елект-

ронного сервісу залишається стабіль-

ним з початку року, а в порівнянні з 

травнем минулого року збільшився на 

3,9%. 

На підставі електронних митних декла-

рацій здійснюються такі операції: знят-

тя експортно-імпортних операцій з ва-

лютного контролю та продаж інозем-

ної валюти для проведення розрахун-

ків підприємствами; підтвердження 

фактичного вивезення товарів за кор-

дон; державна реєстрація транспорт-

них засобів тощо.  

 

Працівники митниці зазначають, що в 

пунктах пропуску забезпечено умови 

для застосування на 100% оформлення 

митних декларацій з використанням 

процедури електронного декларуван-

ня.  

Проходження митних формальностей з 

поданням електронної митної деклара-

ції доступне усім підприємствам, що 

перебувають на обліку у митних орга-

нах та посадові особи яких мають засо-

би електронного цифрового підпису. 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-

ark/news-ark/200918.html  

http://ses-help.org.ua/articles/20567/
http://ses-help.org.ua/articles/20567/
http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/200918.html
http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/200918.html



