
У грудні 2020 року Держмитслужба виконала план надходжень на 125,5%
Набрала чинності Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне
партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної
Ірландії
Набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль

Регіональні партнери розпочали оцінку роботи регіональних митниць

Об’єднання «Спілка молочних підприємств України», м. Київ

НОВИНИ МИТНИЦІ 

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

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!
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У грудні 2020 року Держмитслужба виконала план надходжень на 125,5%

до загального фонду – 32,6  млрд грн
до спеціального фонду – 6,3 млрд грн

У грудні 2020 року Державна митна служба України
виконала план надходжень на 125% і перерахувала до
держбюджету 38,9 млрд грн (при запланованому
показнику - 31 млрд грн). 
 
Таким чином Держмитслужба перевиконала план у грудні
майже на 8 млрд грн та перерахувала:

При цьому у грудні поточного року, в порівнянні з груднем
минулого, 2019 року, надходження митних платежів
збільшились на 5 млрд грн або на 14,8%.
Докладніше

НОВИНИ МИТНИЦІ

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/u-grudni-derzhmitsluzhba-vikonala-plan-nadkhodzhen-na-1255-i-pererakhuvala-do-biudzhetu-389-mlrd-grn-291


Угодою передбачено запровадження тарифних преференцій на товари походженням зі Сполученого
Королівства та України, зокрема:
- до 2026 року зниження до нуля ставок ввізного (вивізного) мита на імпорт/експорт товарів (графік
зниження є ідентичним до графіку, що застосовується у торгівлі між Україною та ЄС, за винятком
природного газу на експорт з України);
- застосування тарифних квот (звільнення від оподаткування ввізним митом) до імпорту свинини,
курятини та цукру у межах певних обсягів;
- оподаткування ввізним митом вживаного одягу позиції 6309 згідно з УКТЗЕД в залежності від «вхідної
ціни».   Докладніше

Україна та Держава Ізраїль домовилися про створення
зони вільної торгівлі, що забезпечить:
- збільшення і посилення економічного співробітництва;
- усунення бар'єрів у торгівлі товарами та сприяння руху
товарів між Сторонами;

Набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Держави Ізраїль
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Набрала чинності Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і
стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством
Великої Британії і Північної Ірландії.
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НОВИНИ МИТНИЦІ

З 1-ї години 1 січня 2021 року набрала чинності Угода про
політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне
партнерство між Україною та Сполученим Королівством
Великої Британії і Північної Ірландії.
Одночасно з набранням чинності цієї Угоди припиняє діяти по
відношенню до Сполученого Королівства Угода про асоціацію
Україна – ЄС. 

З 1 січня 2021 року набрала чинності Угода про вільну
торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль.

- поширення умов добросовісної конкуренції у економічних відносинах між Сторонами;
- сприяння гармонійному розвитку та розширенню світової торгівлі шляхом усунення бар'єрів у
торгівлі.

Угода виводить на новий рівень відносин між Держмитслужбою та Податковою адміністрацією
Держави Ізраїль, зокрема Сторони домовилися про створення робочого органу – Підкомітету з митних
питань, сприяння торгівлі та правил походження, який складається з представників митних органів.

До повноважень Підкомітету віднесено вирішення будь-яких, пов'язаних з митними органами, питань,
які стосуються однакового тлумачення, застосування та адміністрування положень Угоди торгівлі
товарами; вирішення питань тарифної класифікації, митної оцінки та визначення походження товарів.

Із запровадженням Угоди обидві країни матимуть поштовх до розвитку ефективного митного
співробітництва.   Докладніше

https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/do-uvagi-subiektiv-zovnishnoekonomichnoyi-diialnosti-290
https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/z-1-sichnia-2021-roku-nabrala-chinnosti-ugoda-pro-vilnu-torgivliu-mizh-kabinetom-ministriv-ukrayini-ta-uriadom-derzhavi-izrayil-292


✅ ГО "СФЕРО"
Назва проекту: «Формування позицій щодо громадської оцінки роботи Вінницької регіональної
митниці з подальшим формуванням відповідних рекомендацій і адвокацією заходів, спрямованих на
поліпшення її роботи»          
 
✅ ГО «Агенція міжнародної співпраці»
Назва проекту: «Громадська оцінка роботи Волинської та Поліської митниць Держмитслужби» 
 
✅ ГО «Асоціація регіональних засобів масової інформації»
Назва проекту: «Громадська оцінка роботи Північної митниці Держмитслужби у Чернігівській області»     
 
✅ Асоціація митних брокерів України
Назва проекту: «Громадський моніторинг Одеської, Львівської та Волинської митниць»

3

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
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Регіональні партнери розпочали оцінку роботи регіональних митниць
У січні 2021 року розпочали реалізацію короткострокових проектів організації, які стали переможцями
Конкурсу грантів на тему «Громадська оцінка роботи регіональних митниць».

Мета конкурсу: Громадська оцінка роботи регіональних митниць та підготовка відповідних
рекомендацій і адвокації заходів, спрямованих на поліпшення роботи митних органів.
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Термін реалізації: січень - квітень 2021 року

https://www.facebook.com/sfero.ua/posts/474014877328500
https://www.facebook.com/AIC.VCCI/posts/3092374384197589
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%97%D0%9C%D0%86-301375573214738
https://www.facebook.com/ambukr/


З метою подолання кризових і негативних явищ, що склалися на
ринку молока і молокопродуктів, у вересні 2001 року було
створено об’єднання «Спілка молочних підприємств України» зі
статусом неприбуткової професійної організації (надалі – Спілка).

Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Об’єднання «Спілка молочних підприємств України», м. Київ
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організація взаємодії із законодавчими та органами виконавчої влади різних рівнів
координація взаємодії підприємств молочної галузі з підприємствами інших галузей
сприяння налагодженню ефективних зв’язків із зацікавленими відомствами, організаціями,
закордонними партнерами, науковими установами
участь в розробці та реалізації комплексних цільових програм розвитку молочної галузі
усунення існуючих розбіжностей інтересів підприємств
участь у процесі удосконалення нормативно-правової бази переробки, реалізації і виробництва
молока і молочних продуктів
розвиток інтеграційних та коопераційних зв’язків з іншими громадськими або виробничими
організаціями
прияння створенню і удосконаленню єдиних “правил гри” на ринку молока
забезпечення підприємств інформацією (аналіз виробництва та ринку, нові технології,
рекомендації по використанню інгредієнтів, тощо)
участь у виставках та проведення конкурсів якості
організація  навчання  та стажування спеціалістів, в тому числі за кордоном
проведення науково-практичних, тематичних семінарів та конференцій.

Згідно Статуту Спілки найважливішими завданнями є:

З початку діяльності Спілка тісно співпрацює з Кабінетом Міністрів України, Комітетами Верховної Ради
України, Українською Аграрною Конфедерацією, Українським союзом промисловців і підприємців,
Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством закордонних справ України, Державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною
регуляторною службою України, іншими органами виконавчої влади, Федерацією роботодавців України,
Радою національних асоціацій товаровиробників, науковими установами, вищими навчальними
закладами, іншими професійно-громадськими об’єднаннями та організаціями.
Спілка бере безпосередньо участь в підготовці, удосконаленні та впровадженні низки законодавчих
документів, які спрямовані на розвиток продовольчого ринку, раціонального використання ресурсного
потенціалу агропромислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності продукції розроблення
державних стандартів, гармонізації їх з міжнародними, удосконалення фінансово-кредитної, цінової і
податкової політики.



Керівництво Об'єднання "Спілка молочних підприємств України"

Чагаровський Вадим Петрович – Голова Спілки
Легейда Андрій Олександрович – Виконавчий директор

КОНТАКТИ
01042, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 16, офіс 14
(044) 451 42 28
office@uadairy.com

www.molsouz.org.ua
facebook

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

5

ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

Випуск №12, 28.12.2020 - 11.01.2021

Важливим напрямом діяльності Спілки є сприяння створенню цивілізованих ринкових умов
виробництва та реалізації продукції, усуненню недобросовісної конкуренції та фальсифікованої продукції
на внутрішньому ринку. При фінансовій підтримці та за участю Спілки розробляються інші державні
стандарти та нормативні документи, що діють в галузі виробництва і переробки молока. Спілка входить
до складу Технічного комітету стандартизації “Молоко, м’ясо та продукти їх переробки” (ТК 140).

Представники Спілки входять до складу Робочої групи з питань вирішення проблем розвитку галузі
тваринництва, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради при Міністерстві
аграрної політики та продовольства, Ради з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку
і торгівлі та Ради експортерів при Міністерстві закордонних справ.

Семінари, науково-практичні конференції, “круглі столи”, в тому числі міжнародні, що організовуютьс
Спілкою, привертають увагу фахівців, допомагають відпрацюванню спільних підходів до вирішення
найважливіших проблем в молочній галузі, прийняттю законодавчих актів, які спрямовані на реалізацію
реформ в агропромисловому комплексі.

У своїй роботі Спілка співпрацює з профільними університетами, академіями, міжнародними
організаціями, що дає можливість вільного доступу до міжнародних стандартів, законодавчих актів,
наукових розробок, методик, маркетингових досліджень, що дозволяє прискорити роботу по гармонізації
української нормативно-правової бази в сфері молочної галузі, модернізацію і розвиток молочної
промисловості у відповідності з вимогами Європейського Союзу та Світової Організації Торгівлі.

Радою Директорів Спілки затверджений “Кодекс поведінки учасників Спілки молочних підприємств
України”, який погоджений в Антимонопольному комітеті України.

Керівним органом Спілки є Рада директорів, яка щоквартально розглядає актуальні питання галузі.
Виконавчий орган – дирекція Спілки. Щорічно дирекція Спілки звітує перед усіма учасниками про
виконання роботи та визначає перспективні напрямки на наступний рік.

http://www.molsouz.org.ua/
https://www.facebook.com/uadairy/
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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
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КОНТАКТИ ПРОЄКТУ :
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