
Відбулися чергові збори учасників громадської ініціативи «За чесну
та прозору митницю» 

Ліга «Укршкірвзуттяпром», м. Київ

В Україні перше підприємство отримало статус Авторизованого
економічного оператора 
Уряд підтримав зміни до Митного кодексу щодо спрощення митних
формальностей для груп товарів
Розпочався етап національного застосування NCTS

НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

НОВИНИ МИТНИЦІ 
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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!

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Випуск №17
09 - 22.03.2021

У цьому випуску:



підведено підсумки діяльності Ініціативи за останні 6 місяців;
оголошено тематику та орієнтовні дати проведення тренінгів та семінарів для учасників Ініціативи
та їх партнерів;
поінформовано про роботу Громадської ради при Держмитслужбі та домовлено про спільну
координацію дій в рамках роботи ради;
ГО «Європа без бар’єрів» презентовано ключові меседжі останніх досліджень, які стосуються
проблематики управління кордонами та Дорожню карту рішень для шенгенського кордону
України;
поінформовано про спільну ініціативу учасників ініціативи провести студентський Хакатон з митної
тематики для студентів ВНЗ митного напряму у квітні п. р.

У ході зборів обговорено актуальні питання діяльності Ініціативи та найближчі плани об’єднання.
Зокрема:

Відбулися чергові збори учасників громадської ініціативи «За чесну та
прозору митницю»  
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»Випуск №17, 09 - 22.03.2021

Учасники зборів висловилися щодо важливості заходів, спрямованих на підвищення спроможності їх
громадських організацій і активізації спільних зусиль, спрямованих на підвищення ролі
громадянського суспільства у реформуванні митної сфери.

16 березня 2021 року відбулися чергові збори учасників Громадської ініціативи «За чесну та прозору
митницю» (далі - Ініціатива) в он-лайн форматі на платформі ZOOM.
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КОНТАКТИ
04073 м. Київ пров. Куренівський, 17
тел./ф. (044) 379-17-36
e-mail: as.ukrprom@gmail.com

Президент Ліги - Бородиня Олександр Григорович

Основними завданнями Ліги відповідно до статуту є, зокрема, сприяння створенню умов для
розвитку вітчизняного виробництва та участь у формуванні економічної політики і правових засад
господарювання спрямованих на прискорення економічного розвитку. 
Ліга активно взаємодіє з іншими галузевими об’єднаннями виробників. Президент Ліги Бородиня О. Г.
є членом Громадської ради при Мінагрополітики, був членом правління громадської ради при ДМСУ. 

До найвагоміших результатів діяльності Ліги можна віднести наступне: 
- при розгляді в Комітетах Верховної ради законопроектів, зокрема Податкового Кодексу України, з
питань технічного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності представники Ліги взяли активну
участь в роботі робочих груп сформованих Комітетами з метою опрацювання пропозицій народних
депутатів до проекту;
- систематично проводиться аналіз стану вітчизняного ринку товарів легкої промисловості і впливу на
нього імпорту, який здійснюється з порушенням принципів добросовісної конкуренції;
- в 2017-2019 роках проведено в якості співорганізатора 5 сеціалізованих взуттєвих виставок, зокрема
проведених за підтримки проекту (КУТІС,Канада) та ЄБРР; 
- організовано за останні два роки ділові місії вітчизняних підприємців до Італії, та Китаю. Під час місій
проведено ділові зустрічі з підприємцями відповідної країни;
- проведено щонайменше 7 публічних заходів (круглих столів, прес-конференцій) за проблематикою
споживчих товарів і надано понад 20 інтерв’ю з актуальних питань галузі загальнонаціональним ЗМІ;
- Ліга активно взаємодіє з міжнародними організаціями (Представництво Європейської комісії,
Міжнародна фінансова корпорація та іншими). 

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

Ліга «Укршкірвзуттяпром», м. Київ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ

Ліга українських промисловців – виробників взуття,
шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів
«Укршкірвзуттяпром» (скорочена назва - Ліга
«Укршкірвзуттяпром»)

Лігу утворено в 1998 році загальними зборами
представників 70 взуттєвих, шкіргалантерейних,
шкіряних та хутрових виробів і шкіряних підприємств з
усіх регіонів України. 
Зареєстровано Київським міським управлінням юстиції
Мінюсту 02.10.2001 року № 0231-2001 г.о. 
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Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про внесення змін
до Митного кодексу України щодо підтвердження суб’єктами
господарювання дотримання заходів нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності».

Проект закону позбавляє суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
необхідності подавати митним органам додаткові документи,
відомості, а іноді – проводити додаткові експертизи для
підтвердження того, що відповідні товари не є об’єктами регулювання
законів України, які встановлюють обмеження щодо переміщення
товарів через митний кордон України.  

Від 17 березня 2021 року трейдери можуть самостійно обирати одну з
двох систем для поміщення товарів у режим транзиту: або NCTS, або
національну систему контролю доставки товарів. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 

«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Розпочався етап національного застосування NCTS

Випуск №17, 09 - 22.03.2021

НОВИНИ МИТНИЦІ

На етапі національного застосування до NCTS поступово буде
під’єднано всі митниці: першими – митниці на західному кордоні,
потім – найбільші внутрішні митниці та в подальшому – інші митниці. 

Етап національного застосування передбачає, що трейдер самостійно
обирає систему, в яку він хоче подати транзитну декларацію: NCTS або
національну систему контролю доставки товарів. Залежно від обраної
системи, він заповнює декларацію або T1UA, або звичну ЕЕ. 
Докладніше

Уряд підтримав зміни до Митного кодексу щодо спрощення митних
формальностей для груп товарів

В Україні перше підприємство отримало статус Авторизованого економічного
оператора (АЕО)
18 березня 2021 року Держмитслужба, за результатами
проведення оцінки відповідності, прийняла рішення про
надання підприємству авторизації АЕО. Першим
підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало
публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна»
(м. Кременчук).
Як уже повідомлялося, програму АЕО, яка відповідає нормам
ЄС, запроваджено в Україні у серпні 2020 року.
Зазначений результат досягнуто завдяки співпраці
Держмитслужби, Міністерства фінансів України та Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики.

Докладна інформація про програму
АЕО в Україні

Докладніше

https://www.facebook.com/KabminUA/?__cft__[0]=AZUWGC2-WRjyr---uSpBrKsvQj9e3U_ef7xUDgM9smzWZCyI6QIvXt8YQRnDKEIcrs6bKyV9VNlUzHAG0GR69ckVcpPaESdTwWhrq0_IdEVVN3uCF7H6ZFhrVACGzb40WF2ce5M9UNyZb17X6iFzu7lqYfvOhEy_1VVxGe3pSzxMhg&__tn__=kK*F
https://customs.gov.ua/news/ncts-26/post/17-bereznia-rozpochinaietsia-etap-natsionalnogo-zastosuvannia-ncts-treider-samostiino-mozhe-obirati-mitnii-rezhim-dlia-tranzitnogo-peremishchennia-tovariv-403
https://customs.gov.ua/deiaki-pitannia-funktsionuvannia-avtorizovanikh-ekonomichnikh-operatoriv
https://bit.ly/3bRbyBU


Випуск підготовлено 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 
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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

УЧАСНИКІВ 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
Telegram https://t.me/Customs_ier_kiev  

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
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