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Шановні читачі! 

Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг 
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій, який публікується за 
підтримки Європейського союзу та МФ “Відродження” в рамках 
проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору 
митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш 
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та 
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. 
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо 
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: 
customs@ier.kyiv.ua  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

Парламент вніс зміни до Митного тарифу 

щодо імпорту електронних цигарок 

Закон України від 16 січня 2020 року  № 465 “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві” 

Серед іншого, закон встановлює ввізне мито на 

тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за 

допомогою підігрівача з електронним управлінням та на 

рідини, що використовуються в електронних сигаретах.  

Встановлюються такі розміри ставок ввізного мита: 

Значний період часу наведена продукція не обкладалася 

ввізним митом, оскільки не була наведена в Митному 

тарифі. У результаті цього створювалися більш вигідні 

умови для ввезення в Україну так зв. електронних сигарет 

та рідини, що в них використовується, які конкурували з  

традиційними цигарками та сигарами. 

Закон усунув цей дисбаланс.  

Джерело: https://bit.ly/2QPcdsO  

 

Уряд заборонив вивезення з України 

окремих товарів протиепідеміологічного 

призначення 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2020 року № 223 ”Про унеможливлення вивезення 

(пересилання) громадянами за межі митної території 

України окремих товарів протиепідемічного 

призначення” 

З метою унеможливлення вивезення (пересилання) 

громадянами за межі митної території України окремих 

товарів протиепідемічного призначення відповідно до 

Митного кодексу України уряд доповнив перелік товарів, 

вивезення (пересилання) яких громадянами за межі 

митної території України не допускається. З цією метою 

доповнено перелік товарів,  затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. № 468 

такими позиціями:  водонепроникний лабораторний 

костюм; рукавички з інших полімерних матеріалів; 

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові; 

рукавички неопудрені з нітрилу; халат ізоляційний 

медичний одноразовий; маски медичні (хірургічні); 

окуляри захисні; щиток захисний; респіратор класу 

захисту не нижче FFP2. Ця заборона не поширюється на 

особисті речі, що переміщуються громадянами через 

митний кордон України в ручній поклажі, у 

супроводжуваному багажі. 

Рішення має сприяти забезпеченню медичних установ 

товарами протиепідемічного призначення. 

 

Джерело: https://bit.ly/2UpGYGV 

 

Код УКТ ЗЕД  

2403 99 90 10  

- - - - тютюновмісні вироби 

для електричного нагрі-

вання (ТВЕН) за допомо-

гою підігрівача з електрон-

ним управлінням  

1,8 євро за 1кг  

Код УКТ ЗЕД 

3824 90 97 20  

- - - - - рідини, що викорис-

товуються в електронних 

сигаретах  

3% за 1 літр  

https://bit.ly/2QPcdsO
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

 

Уряд тимчасово заборонив експорт 

медичного спирту 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2020 року № 229 “Про внесення змін у додаток 1 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 

р. № 1109” 

З метою забезпечення закладів охорони здоров’я та 

українських виробників фармацевтичної продукції 

необхідною сировиною для боротьби із COVID-19 уряд 

тимчасово заборонив експорт (вивезення) з України 

медичного спирту. 
 

Відповідні зміни, внесені в додаток 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року 

№ 1109, якими заборонено до 1 червня 2020 року експорт 

спирту етилового, неденатурованого, з концентрацiєю 

спирту 80 об. % або більше, спирту етилового та iнших 

спиртових дистилятів, крім біоетанолу, напоїв, одержаних 

шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої 

концентрацiї та інших подібних товарів (за кодом згідно з 

УКТЗЕД 2207). 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: https://bit.ly/39owfkf 

Уряд затвердив перелік лікарських 

засобів та медичних виробів, які 

звільняються при ввезенні в Україну від 

ввізного мита та ПДВ 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2020 року № 224 “Про затвердження переліку 

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного 

обладнання, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від 

сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на 

митну територію України звільняються від 

оподаткування податком на додану вартість” 

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних 

виробів та медичного обладнання, призначених для 

боротьби з коронавірусом COVID-19, які ввозитимуть в 

Україну без сплати ввізного мита та ПДВ. 

До переліку, серед іншого, включили: тести для 

діагностики COVID-19, апарати штучної вентиляції легенів, 

фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, 

рентгенівські пересувні апарати, парацетамол, інсулін, 

лідокаїн, фуросемід, дезінфекційні засоби, респіратори, 

ларингоскопи, шприци, каталки, антисептики на 

хлоргексидині, етанолові розчини.  

Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародним 

непатентованим найменуванням. 

Зміни щодо ввезення лікарських засобів, медичних 

виробів та обладнання діятимуть протягом 3-ох місяців – 

до 17 червня 2020 року. 

Джерело: https://bit.ly/3ap8XvF 

https://bit.ly/39owfkf
https://bit.ly/3ap8XvF
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ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО  - ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

 

               

 

 

Мінфін опублікував проєкт постанови 

уряду, необхідної для запровадження АЕО 

та NCTS 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Деякі 

питання надання статусу авторизованого економічного 

оператора та дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення” 

Ініціатор: Державна митна служба України, Міністерство 

фінансів України 

Дата оприлюднення: 28 лютого 2020 року 

На сайті Міністерства фінансів для громадського 

обговорення опубліковано пакет проєктів підзаконних 

нормативних актів, які необхідні для запровадження 

інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) та 

практичної реалізації положень Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження національної 

електронної транзитної системи». Зокрема, розміщено 

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання статусу авторизованого економічного 

оператора та дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення» та додатки до неї. 

Проєктом передбачається затвердити:  

 порядок проведення митними органами оцінки 

(повторної оцінки) відповідності підприємства 

критеріям АЕО; 

 порядок проведення митними органами оцінки 

(повторної оцінки) відповідності підприємства умовам 

для надання дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення; 

 алгоритм оцінки відповідності підприємства критеріям 

АЕО та/або умовам для надання дозволу на 

застосування спеціального транзитного спрощення; 

 порядок підтвердження кваліфікації працівника 

підприємства, відповідального за митні питання, зі 

знань законодавства України з питань митної справи; 

 нормативні значення розрахункових показників 

(коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) 

та ліквідності підприємства за даними річної 

(проміжної) фінансової звітності; 

 форми заяви підприємства про надання авторизації 

АЕО; 

 форми заяви підприємства про надання дозволу на 

застосування спеціального транзитного спрощення; 

 форми анкети самооцінки підприємства; 

 форми звіту про результати оцінки (повторної оцінки) 

дотримання підприємством умов відповідності 

критерію АЕО; 

 форми звіту про результати оцінки (повторної оцінки) 

дотримання підприємством умов для надання дозволу 

на застосування спеціального транзитного спрощення; 

 форми висновку про відповідність (невідповідність) 

підприємства критеріям АЕО; 

 форми висновку про відповідність (невідповідність) 

підприємства умовам для надання дозволу на 

застосування спеціального транзитного спрощення; 

 форми дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення: загальна фінансова гарантія, 

загальна фінансова гарантія зі зменшенням розміру 

забезпечення базової суми на 50%, загальна фінансова 

гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової 

суми на 70%, звільнення від гарантії; 

 форми дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення - самостійне накладання пломб 

спеціального типу; 

 форми дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення - “авторизований 

вантажовідправник”; 

 форми дозволу на застосування спеціального 

транзитного спрощення - “авторизований 

вантажоодержувач”. 

За результатами запропонованих змін та доповнень 

планувалося провести громадське обговорення 

зазначеного проєкту в приміщенні Мінфіну. Водночас, 

запровадження карантину може завадити проведенню 

такого обговооення. 

 

            Джерело: mof.gov.ua 

Мінфін опублікував проєкт постанови уряду, 

необхідної для запровадження АЕО та NCTS 

https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2020-410
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ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО  - ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

До парламенту подано нову редакцію 

Митного тарифу України 

Проєкт Закону України “Про Митний тариф України” 

рестр. номер 3228 від 17.03.2020 року 

Ініціатор: народні депутати України 

Необхідність прийняття законопроєкту обумовлена 

приведенням положень діючого Митного тарифу України 

до Гармонізованої системи опису та кодування товарів 

2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Євро-

пейського Союзу (КН ЄС), з урахуванням зобов’язань у 

рамках Світової організації торгівлі (СОТ). 

Цей законопроєкт є аналогічним до урядового проєкту     

№ 2482 від 21.11.2019 року, який вважається відкликаним 

у зв’язку із припиненням повноважень попереднього 

складу уряду. 

Проєкт передбачає затвердження  нової редакції Митного 

тарифу України, в основу якого покладено версію Українсь-

кої класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 

побудованої на основі Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів 2017 року на рівні перших шести знаків 

(офіційне видання Всесвітньої Митної організації) і 

Комбінованої номенклатури Європейського Союзу на рівні 

сьомого і восьмого знаків (Official Journal of the European 

Communities, L 294 від 28.10.2016, vol. 59), з урахуванням 

зобов’язань у рамках СОТ. 

Проєкт нового Митного тарифу не передбачає зміни 

ставок ввізного мита на товари, а змінює  тільки класифіка-

цію, опис та додаткові одиниці виміру й обліку окремих 

товарів. У випадку об’єднання кодів подібних товарів із 

різними ставками ввізного мита до уваги брались обсяги 

торгівлі такими товарами та зобов’язання України в рамках 

СОТ.  

Новелами законопроєкту, серед іншого,  є: 

  уточнення порядку встановлення або зміни ставок 

ввізного мита; 

 урахування останніх змін до Митного тарифу України, 

передбачених Законом України від 19.12.2019 року № 

402-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення законодавства про 

видобуток бурштину та інших корисних копалин» та 

Законом України від 16.01.2020 р. № 465-ІX «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдоско-

налення адміністрування податків, усунення технічних 

та логічних неузгодженостей у податковому законодав-

стві»; 

 застосування з 1 квітня 2021року як додаткових 

одиниць виміру та обліку для природного газу енерге-

тичних одиниць (тис.кВт.год). 

Ухвалення нової редакції Митного тарифу очікує бізнес та 

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Джерело: https://bit.ly/3bxM0a6 

 

Про Митний тариф України 

рестр. номер 3228 від 17.03.2020 року 

https://www.mdoffice.com.ua/ua/aMDODoc.html?p_file=11&p_page=6526#undefined
https://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.FindDoc?p_type=25&p_code=310705
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=2482
https://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.FindDoc?p_type=25&p_code=310705
https://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aMDODoc.FindDoc?p_type=25&p_code=310705
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НОВИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держмитслужба тимчасово відмовляється від паперових листів 

Державна митна служба на своєму сайті повідомила про те, що з 18 березня 2020 року офіційна переписка здійснюва-

тиметься через електронну пошту.  

З 18 березня Держмитслужба тимчасово не буде приймати листи в паперовому вигляді у зв’язку із запровадженими 

карантинними заходами. Нагадаємо, офіційна електронна адреса для листування customs@gov.ua. 

Про відновлення паперового листування буде повідомлено додатково. 

Джерело: http://www.customs.gov.ua/?p=580 

 

 

 

 

Держмитслужба опублікувала основну 

інформацію  про наявне сполучення з 

третіми країнами та роботу пунктів     

пропуску на кордоні 

На своєму офіційному сайті Державна митна служба зібрала 

всю відому інформацію, про наявне сполучення з третіми країнами та роботу пунктів пропуску на кордоні. Ця інформа-

ція має допомогти бізнесу краще спланувати маршрути для експортно-імпортних операцій, а громадянам України — 

повернутися додому.  

Інформація оновлюється в міру надходження новин.  

 

 

 

 

Джерело: http://www.customs.gov.ua/?p=510 

mailto:customs@gov.ua
http://www.customs.gov.ua/?p=580
http://www.customs.gov.ua/?p=510


 

 

“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння 

торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках 

проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування 

Міжнародного фонду “Відродження”. 

Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту 

“Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки 

Європейського союзу та Міжнародного фонду “Відродження” та є моніторингом реалізації митної реформи та  

заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. 

Публікація складається з трьох частин: 

 нормативно-правові акти, що набрали чинності 

 проекти нормативно-правових актів 

 новини 

Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового 

законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння 

пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, 

нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть 

безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо 

робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний 

український аналітичний центр, заснований у 1999 році. 

ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в 

секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.  

ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-

прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  

Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового 

клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін 

та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, 

вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства.  

Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. 

WWW.TFD.IER.COM.UA            ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01030 КИЇВ                   ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42                  ФАКС +38 (044) 278-63-36   

Застереження 

Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча 

ми доклали  щонайбільших 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. У разі використання 

обов'язковим є  посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу,              

Міжнародного фонду “Відродження” та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 


