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Шановні читачі!
Перед Вами Інформаційний бюлетень, продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який
публікується в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансової
підтримки Європейського Cоюзу, МФ «Відродження» та Atlas Network.
Сподіваємось, Вам буде цікаво!

У цьому випуску:
НОВИНИ МИТНИЦІ
Офіційно призначено нових очільників митниць
НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Контрабанда та «сірий імпорт», корупція на митниці АНОНС
Молодіжний хакатон АНОНС
Переможці Конкурсу грантів
Допомога в пошуку бізнес партнерів в Канаді
ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Асоціація суднобудівників України `Укрсудпром` м. Київ

НОВИНИ МИТНИЦІ
Офіційно призначено нових очільників митниць
З метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби як її
відокремлених підрозділів, інформуємо, що з 3-го грудня нещодавно створені 26 митниць очолили:
Вінницька митниця
В. о. начальника митниці Буяльський Сергій Володимирович
Волинська митниця
В. о. начальника митниці Кравченко Тарас Володимирович
Дніпровська митниця
В. о. начальника митниці Падун Дмитро Петрович
Донецька митниця
В. о. начальника митниці Поваліхін Григорій Юрійович
Енергетична митниця
В. о. начальника митниці Вакуленко Віталій Вікторович
Житомирська митниця
В. о. начальника митниці Бабич Віталій Михайлович
Закарпатська митниця
В. о. начальника митниці Ясевич Микола Михайлович
Докладніше
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
!АНОНС Контрабанда та «сірий імпорт», корупція на митниці
10 грудня 2020 року (11:00-12:30) відбудеться он-лайн презентація результатів П’ятого щорічного
опитування експортерів та імпортерів. Епізод четвертий: Контрабанда та «сірий імпорт», корупція
на митниці.
Під час заходу будуть представлені ключові результати опитування понад 1000+ українських
підприємств-експортерів та імпортерів, проведеного у 2020 році.

Основні питання, які будуть представлені:
Чому варто говорити про сірий імпорт та
корупцію на митниці;
«Cірий імпорт»: поширеність, протидія;
Криміналізація контрабанди;
Корупція: «важливі друзі»;
Корупція на митниці: аспекти, оцінки, зміни.
Захід відбудеться 10 грудня 2020 року з 11:00 до 12:30 в он-лайн форматі на платформі ZOOM.
Докладніше

!АНОНС Молодіжний хакатон
11-15 грудня 2020 року Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій (ІЕД) спільно з Інститутом міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка в рамкех роботи проєкту Підтримка Громадської
Ініціативи «За чесну та прозору митницю» проводять конкурс
проєктів «Молодіжний хакатон» на тему: «Реформування
митних процедур очима молоді. Як краще боротися з
корупцією на митниці: більше контролю чи простіші
процедури?»
До участі в Хакатоні запрошуються молоді люди віком від 18 до 35
років.
Як проводиться Хакатон. Під час Хакатону команди мають підготувати та презентувати проєкт, у
якому буде запропоновано підхід до вирішення наданого завдання (кейсу). Завдання (кейси) будуть
підготовлені організаційним комітетом конкурсу. Проєкт має бути підготовлено в текстовому форматі
(файл doc, docx), у форматі презентації ( файл ppt, pptx) та відео ролік тривалістю до 2х хвилин.
Текстовий файл має бути надісланий в електронному вигляді до організаційного комітету.
Організаційний комітет створить і, яке оцінить подані проєкти. Команда на основі тексту проєкту має
підготувати презентацію та відео та представити проєкт перед Журі протягом 10-ти хвилин виступу он
лайн.
Докладніше
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Переможці Конкурсу грантів
Інститут
економічних
досліджень
та
політичних консультаційу рамках проєкту
«Підтримка Громадської ініціативи «За чесну
та прозору митницю», провів другу хвилю
КОНКУРСУ ГРАНТІВ на тему «Громадська
оцінка роботи регіональних митниць».
Загалом ми отримали 13 заявок і Грантова
комісія рекомендувала підтримати наступні 4
проєкти:
1. Громадська організація "СФЕРО", Вінницька область;
2. Громадська організація «Агенція міжнародної співпраці», Волинська область;
3. Громадська організація «Асоціація регіональних засобів масової інформації», Чернігівська область;
4. Асоціація митних брокерів України, м. Київ.
Щиро вітаємо переможців конкурсу! Докладніше

Допомога в пошуку бізнес партнерів в Канаді
Ви давно мрієте про експорт до Канади, але
не знаєте як знайти партнера? Тоді у нас для
вас чудова новина!
Canada-Ukraine Chamber of Commerce та
учасники Громадської Ініціативи «За чесну та
прозору митницю» Волинська торговопромислова палата, яка є партнером проекту
CUTIS, отримали доступ до бази даних
канадських компаній Scott's Directories.
Це найбільш престижна та поважна база даних канадських компаній, яка існує вже більше 60 років.
У базі даних Scott’s Directories можна знайти прямі контакти дистриб’юторів, агентів, рітейлерів,
виробників, провайдерів послуг тощо.
На додаток, Волинська торгово-промислова палата зможе допомогти вам організувати онлайн зустрічі
із потенційними партнерами та нададуть підтримку при проведенні переговорів.
Звертайтесь Центр підтримки експорту Волинської ТПП
Докладніше
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Асоціація суднобудівників України `Укрсудпром` м. Київ
Асоціація суднобудівників України `Укрсудпром` - недержавне об`єднання суднобудівних і
судоремонтних підприємств України, а також пов`язаних з ними виробництв і структур.
Основні цілі та завдання Асоціації:
Представлення і захист інтересів членів Асоціації в державних та інших
структурах;
Розвиток міжнародної ділової співпраці;
Сприяння розширенню взаємин між членами Асоціації, налагодження і
підтримка дружніх, партнерських зв`язків між ними;
Захист інтересів членів Асоціації в міжнародних організаціях, виконання
представницьких функцій, інтеграція в світовий ринок суднобудівних і
судоремонтних послуг, легалізація міжнародних норм цих послуг через
державні органи України;
Сприяння налагодженню зв`язків із зарубіжними партнерами, участь в
міжнародних виставках, конференціях, пошук потенційних партнерів і
налагодження прямих контактів між ними і членами Асоціації.
Керівництво Асоціації
Президент Асоціації - Лисицкий Віктор Іванович
Віце-президент Асоціації - Єгоров Геннадій В`ячеславович - Генеральний директор ТОВ `Морське
інженерне бюро`
Віце-президент Асоціації - Картошкін Костянтин Едуардович
Віце-президент Асоціації - Коваль Володимир Іванович - Генеральний директор ТОВ `Марко ЛТД`
Члени Президії Асоціації:
Калашніков Валерій Миколайович - Генеральний директор ДП `Миколаївський суднобудівний завод`
(м. Миколаїв)
Ковтун Володимир Олександрович - Директор ЧП `Суднобудівельна верф `Оріон` (м. Черкаси)
Маломан Валерій Федорович - Директор ДП `Херсонський державний завод `Палада`
ОвдІй Анатолій Олександрович - Голова правління КССРЗ (м. Київ)
Шандра Валерій Олександрович - Голова правління ПрАТ `Завод `КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ` (м. Київ)

КОНТАКТИ
01032, м. Київвул. Жилянська,107, корп. 26 (вул. Старовокзальна, 17)
Тел./факс +38 (044) 235-92-50
E-mail : ukrsudo@nbi.com.ua
www.ukrsudo.kiev.ua
facebook
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Випуск підготовлено
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи
«За чесну та прозору митницю»

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ:
сайт: www.tfd.ier.com.ua
e-mail: customs@ier.kyiv.ua
Facebook: www.facebook.com/TFD.IER
ГО «Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій»
вул. Рейтарська 8/5-а,
01054 Київ, Україна
тел. + 38 044 278-63-42
факс + 38 044 278-63-36
institute@ier.kiev.ua
www.ier.com.ua

Проєкт «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» виконує
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
за фінансової підтримки
Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network

