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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, МФ “Відродження” та ATLAS Network у 
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 

Україна ратифікувала Угоду про 
розвиток мультимодальних перевезень 
ТРАСЕКА 
Закон України від 2 грудня 2020 року № 1036 «Про 

приєднання до Угоди про розвиток 

мультимодальних перевезень ТРАСЕКА» 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про 

розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА, 

учинену 16 червня 2009 року в м. Чолпон-Ата, Іссик-

Куль. Угода набере чинності для України через 

тридцять днів після здачі депозитарію документа 

України про приєднання. 

Наведена Угода регулює відносини між 

транспортними організаціями, операторами 

мультимодальних перевезень, 

вантажовідправниками, вантажоодержувачами, 

іншими фізичними та юридичними особами, які 

діють від імені вантажовласника під час виконання 

мультимодальних перевезень вантажів; визначає 

права, обов'язки та відповідальність кожного 

учасника транспортних операцій. Угода 

застосовується під час мультимодальних 

перевезень вантажів між державами-учасницями й 

під час транзиту через території цих країн, що 

здійснюються перевізниками, зареєстрованими на 

території однієї зі Сторін, з пунктами відправлення 

чи призначення, розташованими на територіях 

держав Сторін, із використанням усіх видів 

транспорту. 

Джерела: https://bit.ly/3bqYzXI   https://bit.ly/3biiaJI 

Уряд на рік продовжив дію додаткових 
ввізних мит на товари з РФ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2020 року № 1156 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1146» 

Уряд України ще на рік продовжив дію додаткових 

ввізних мит на товари, що походять із Російської 

Федерації. Імпортні мита на російські товари були 

запроваджені в кінці 2015 року у зв’язку з 

порушенням Росією низки міжнародних угод, 

зокрема Договору про зону вільної торгівлі, 

вчиненого 18 жовтня 2011 року в м. Санкт-

Петербурзі. 

Дія зазначених додаткових імпортних мит з 2016 

року фактично зупиняє дію норм Угоди про вільну 

торгівлю і дію нульових ставок імпортних мит, які 

розповсюджувалися на значну частину продукції, 

що імпортувалася з РФ.  

Джерела: https://bit.ly/3biiaJI 

https://bit.ly/35rh8Hv 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n25#n2
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 

Уряд доповнив перелік лікарських 
засобів, звільнених від сплати ПДВ при 
ввезенні в Україну 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 року № 1248 «Про внесення змін до переліку 

товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання), 

необхідних для виконання заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або 

операції з постачання яких на митній території 

України звільняються від оподаткування податком 

на додану вартість» 

Кабінет Міністрів України доповнив перелік 

медичних товарів та лікарських засобів, які 

звільняються від сплати ПДВ при імпорті та/або 

постачанні в Україну. Зокрема, відповідно до норм 

цієї постанови звільняються від сплати ПДВ товари, 

необхідні для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання та боротьбу з гострим респіраторним 

вірусом COVID-19, спричиненим коронавірусом 

SARS-CoV-2. Список зазначених  товарів  доповнили, 

зокрема, такими позиціями: 

 різноманітні типи тест-систем, призначених для 

кількісного виявлення антитіл коронавірусу 

SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові 

людини (коди 3002, 3006, 3822 00 00 00 УКТ 

ЗЕД); 

 набори реагентів для проведення ГОІР для 

одночасного виявлення збудників 

респіраторних інфекцій SАRS-CoV-2, грип А (НІ, 

НЗ), В та респіраторних вірусів (коди 3002, 3006, 

3822 00 00 00 УКТ ЗЕД); 

 флуоресцентний імунохроматографічний 

аналізатор (код 9027 УКТ ЗЕД). 

Наведені заходи мають здешевшити поставки 

відповідної продукції в Україні. 

Джерело: https://bit.ly/2LeoNSw 

Уряд затвердив переліки товарів 
експорт та імпорт яких підлягає 
ліцензуванню, та квот на 2021 рік 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік» від 28 

грудня 2020 року № 1329 

Уряд традиційно наприкінці 2020 року затвердив 

переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягають 

ліцензуванню, а також квоти на 2021 рік. Порівняно 

з 2020 роком наведені переліки товарів фактично 

не змінюються. 

Зокрема, квоти на експорт необробленого золота та 

срібла (крім банківських металів) та брухту 

дорогоцінних металів, як і раніше, залишаються на 

рівні 0 грамів. Тобто, є фактично забороненими до 

експорту. Також із метою попередження 

неконтрольованого вивозу стратегічно важливого 

виду вугілля (антрациту) з країни та забезпечення 

рівноваги в енергетичній сфері у 2021 році 

продовжиться ліцензування експорту антрациту. Це 

єдиний товар, що підлягає експортному 

ліцензуванню без кількісного обмеження 

вивезення. Крім того, згідно з Монреальським 

протоколом про речовини, що руйнують озоновий 

шар, у 2021 році продовжиться ліцензування 

1 Українська класифікація товарів 
 зовнішньоекономічної діяльності  
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експорту та імпорту озоноруйнівних речовин та 

товарів, що можуть містити озоноруйнівні складові 

(Додатки 2 і 3). Перелік товарів, наведених у Додатку 

4, затверджується на виконання вимог Угоди про 

вільну торгівлю між Республікою Македонія та 

Україною від 18 січня 2001 року. 

Джерело: https://bit.ly/35rt5wP 

Пропонується врегулювати процедури 

складання митних декларацій на 

товари, що підпадають під різні товарні 

підпозиції згідно з УКТ ЗЕД 

Проект Закону (реєстраційний номер 4517 від 18 

грудня 2020 року) «Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо урегулювання процедури 

складання митних декларацій на товари, які 

підпадають під різні товарні підпозиції згідно з 

УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу 

Європейського Союзу» 

Дата реєстрації: 18 грудня 2020 року.  

Ініціатор: Кабінет Міністрів України. 

Законопроєкт розроблено з метою врегулювання 

процедури складання митних декларацій на товари, 

які підпадають під різні товарні підпозиції в межах 

однієї товарної позиції УКТЗЕД.  

Проєктом Закону пропонується викласти в новій 

редакції статтю 267 та доповнити статтю 280 

Митного кодексу України відповідними 

положеннями Митного кодексу ЄС 

 спрощене декларування партії товарів, які 

класифікуються в різних товарних підпозиціях 

згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за 

одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД 

за умови, що цьому коду відповідає найбільша 

ставка мита з товарної підпозиції в межах однієї 

товарної позиції УКТЗЕД; 

 поширення спрощеного декларування партії 

товарів, які класифікуються в різних товарних 

підпозиціях УКТЗЕД, на експорт товарів;  

 порядок перерахунку специфічної ставки мита в 

адвалорну для справляння мита за найбільшою 

ставкою з товарної підпозиції в межах однієї 

товарної позиції УКТЗЕД. 

За розрахунками Держмитслужби, з урахуванням 

фактичних показників імпорту у 2019 році реалізація 

положень законопроєкту може призвести до 

збільшення надходжень ввізного мита до 

державного бюджету України на суму близько 150 

млн. гривень. З одного боку, відповідні пропозиції 

спрощують нарахування відповідних платежів при 

імпорті товарів в Україну, а з іншого - можуть 

підвищити нарахування з імпортованих товарів. 

Джерело: https://bit.ly/3pWhcXE 

Уряд пропонує розширити 

повноваження приватних виконавців 

Проект Закону (реєстраційний номер 4532 від 

21 грудня 2020 року) «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо розширення 

ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ 
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повноважень приватних виконавців на примусове 

виконання постанов про накладення штрафу за 

порушення митних правил» 

Дата реєстрації: 21 грудня 2020 року.  

Ініціатор: Кабінет Міністрів України. 

25 серпня 2020 року Верховна Рада України 

підтримала Закон України «Про ратифікацію 

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною 

як Позичальником та Європейським Союзом як 

Кредитором і Кредитної угоди між Україною як 

Позичальником та Національним банком України як 

Агентом позичальника та Європейським Союзом як 

Кредитором (щодо отримання Україною 

макрофінансової допомоги Європейського Союзу в 

сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)». Умовою 

«5а» Додатка І до Меморандуму передбачено, що 

для забезпечення можливості ефективного 

відновлення законних вимог органи державної 

влади мають розширити повноваження приватних 

виконавців (ПВ) на вимоги до ста тисяч гривень 

проти будь-якого боржника (включаючи державних 

юридичних осіб та юридичних осіб за участі 

держави) та на адміністративні штрафи, а також 

складуть дорожню карту щодо повного зрівняння 

їхніх повноважень із повноваженнями державних 

виконавців, зокрема, що стосується ПВ, які діють від 

імені будь-якого клієнта та проти будь-якого 

боржника, а також що стосується полегшення 

доступу до професії ПВ для збільшення їхньої 

загальної кількості та перегляду режиму 

дисциплінарного нагляду та контролю. 

З огляду на це, Урядом пропонується внести 

відповідні зміни до Митного кодексу України, які 

розширять повноваження приватних виконавців на 

примусове виконання постанов про накладання 

штрафів за порушення митних правил. 

Джерело: https://bit.ly/3ntdd3g 

 

 

 

Пропонується запровадити кримінальну 

відповідальність за незаконне 

переміщення через кордон підакцизних 

товарів  

Проект Закону (реєстраційний номер 4556 від 29 

грудня 2020 року) «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо криміналізації 

незаконного переміщення підакцизних товарів» 

Дата реєстрації: 29 грудня 2012 року.  

Ініціатор: народні депутати України. 

Законодавець вийшов з ініціативою все ж таки 

запровадити кримінальну відповідальність за 

контрабанду підакцизних груп товарів. Відповідне 

питання довгий час обговорювалося в експертних та 

владних колах. І з’явився законопроєкт, яким 

пропонується запровадити кримінальну 

відповідальність за контрабанду (тобто незаконне 

переміщення через митний кордон України поза 

ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ 
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митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю підакцизних товарів, крім електричної 

енергії), вчинену у значному розмірі. При цьому, 

злочинними діями, вчиненими у значному розмірі, 

вважатимуться: 

  якщо загальна вартість предметів контрабанди 

підакцизних товарів у 15 і більше разів (17025 

грн.) перевищуватиме встановлений 

законодавством неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян2; 

 у великому розмірі - якщо у 150 і більше разів 

(170250 грн.) перевищуватиме встановлений 

законодавством неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян; 

 в особливо великому розмірі - якщо у 500 і 

більше разів (567500 грн.) перевищуватиме 

встановлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

З урахуванням співвідношення та суспільної 

небезпеки різного розміру контрабанди підакцизних 

товарів пропонується запровадити такі види 

відповідальності:  

1. За дії, вчинені у значному розмірі,     

карати штрафом від 2-ох до 10-ти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

2. За дії, вчинені особою, раніше судимою за 

один із злочинів, передбачених статтями 201, 2011, 

2012, 204, 305 Кримінального кодексу, або у 

великому розмірі,   

карати штрафом від 10-ти до 25-ти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від 3-х до 7-ми років. 

3. Ці ж дії, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб або організованою групою, або 

службовою особою з використанням влади чи 

службового становища, або в особливо великому 

розмірі,   

карати позбавленням волі на строк від 7-ми 

до 12-ти років із позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк 

до 3-ох років та штрафом від 25-ти до 50-ти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із 

конфіскацією майна. 

Законопроєкт було розроблено з метою запобігання 

незаконному переміщенню підакцизних товарів 

через митний кордон України шляхом 

запровадження кримінальної відповідальності за 

контрабанду підакцизних товарів. 

Підслідність зазначених кримінальних 

правопорушень перебуватиме за слідчими органами 

безпеки. 

Наведений проєкт є певним компромісом між 

необхідністю посилити відповідальність за 

контрабанду товарів, яка наразі декриміналізована, і 

більш жорстким варіантом, який пропонував 

криміналізувати контрабанду будь-яких споживчих 

товарів. Питання щодо співвідношення злочинних 

дій та розміру відповідальності за це може бути 

предметом дискусій у ході доопрацювання цього 

законопроєкту.  

Джерело: https://bit.ly/3ntdd3g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2 Відповідно до п. 5 розділу XX Перехідних положень 
Податкового кодексу України «Якщо норми інших законів 
містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в 
розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та 
кримінального законодавства в частині кваліфікації 
адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких 
сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні 
податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 
169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для 
відповідного року. 

ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3917
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3917
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Запущено єдиний експортний                

веб-портал 

Офіс із просування експорту за стратегічної та 

інституційної підтримки уряду України і Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, за фінансової підтримки 

Уряду Німеччини через німецьку федеральну 

компанію Deutsche Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH запустив Єдиний 

експортний веб-портал.  

Веб-портал працює у тестовому режимі за 

посиланням https://export.gov.ua   

Це не перша спроба запуску єдиного електронного 

сервісу для українських експортерів. Нагадаємо, що 

перша спроба була здійснена більше 10-ти років 

тому, коли було створено портал для експортерів 

www.ukrexport.gov.ua   

Експортні веб-платформи є ефективними 

інструментами, які використовують уряди та 

організації зі сприяння торгівлі у всьому світі з метою 

підвищення рівня національного експорту та 

надання підтримки підприємствам для виходу на 

нові ринки.   

Єдиний експортний веб-портал забезпечуватиме 

підтримку українських експортерів та тих, хто 

зацікавлений в експорті. Інформація, викладена на 

порталі, систематизована, у т. ч., за розділами: 

інформація, можливості, сервіси та послуги. 

 

Інформація. На ресурсі чітко впорядковано, що 

необхідно підприємцю на різних етапах експортної 

діяльності, які інструменти знадобляться для аналізу 

зовнішніх ринків, як ними користуватися та які  

вимоги до продукції, експортні процедури, 

сертифікація тощо. 

Можливості. Поради з дослідження зарубіжних 

ринків, аналітика потенційних ринків збуту. Також 

тут реалізовано можливості щодо сприяння пошуку 

покупців за кордоном, що передбачає підтримку 

участі в міжнародних ділових заходах: торговельних 

місіях, виставках та ярмарках, надання інституційної 

та фінансової підтримки підприємцям для розвитку 

експортного потенціалу.  

Сервіси. На платформі реалізовано ефективні та 

зручні сервіси, які допомагають вирішувати широкий 

спектр завдань, пов'язаних з інтернаціоналізацією 

бізнесу — від аудиту експортної діяльності 

підприємства до пошуку партнерів за кордоном. 

Просто, безкоштовно та доступно для компаній із 

будь-якого сектору та готовністю до експорту. 

Послуги. Фахівцями Офісу розроблено систему 

комплексного підходу до вирішення питань, 

пов’язаних із експортною діяльністю,  починаючи із 

отримання розуміння готовності підприємства до 

зовнішньоекономічної діяльності та закінчуючи 

втіленням своїх ідей за допомогою обраних 

зовнішніх експертів. Дані про зовнішні ринки. 

Вивчати нові ринки збуту тепер можна завдяки 

великим обсягам аналітичної інформації, що 

впорядкована за країнами і ринками.  

Підтримка підприємців здійснюється в рамках 

національного проєкту «Дія. Бізнес». Уся інформація 

на веб-порталі, включаючи стандартні форми, 

необхідні для різних процедур та запитів, є 

безкоштовною. 

Джерела: https://bit.ly/39aU6Ws 

https://export.gov.ua 

НОВИНИ 

https://export.gov.ua
http://www.ukrexport.gov.ua
https://export.gov.ua
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З 1 січня 2021 року набула чинності 

Угода про політичне співробітництво, 

вільну торгівлю і стратегічне 

партнерство зі Сполученим 

Королівством Великої Британії і 

Північної Ірландії  

З 1-ої години 1 січня 2021 року набрала чинності 

Угода про політичне співробітництво, вільну 

торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і 

Сполученим Королівством Великої Британії та 

Північної Ірландії. 

Одночасно з набранням чинності цією Угодою 

припиняє діяти щодо Сполученого Королівства 

Угода про асоціацію Україна – ЄС. Угодою 

передбачено запровадження тарифних преференцій 

на товари, що походять 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 графіка, що 

застосовується в торгівлі між Україною та ЄС, за 

винятком експорту з України природного газу); 

 застосування тарифних квот (звільнення від 

оподаткування ввізним митом у межах 

відповідних погоджених обсягів) до імпорту 

свинини, курятини та цукру; 

 оподаткування ввізним митом вживаного одягу 

позиції 6309 згідно з УКТЗЕД у залежності від 

«вхідної ціни».  

Звертаємо увагу, що для підтвердження 

преференційного походження товарів з України при 

експорті до Сполученого Королівства митниці 

Держмитслужби уповноважені видавати 

сертифікати з перевезення EUR.1 за заявами 

експортерам під час здійснення або після експорту 

товарів за місцем здійснення митного оформлення 

товарів або після експорту товарів за місцем 

державної реєстрації експортера. 

До товарів, які перебувають на дату набрання 

чинності цією Угодою в транзиті або на тимчасовому 

зберіганні, на митних складах або у вільних зонах, 

режимі транзиту чи зберігання в Сполученому 

Королівстві чи Україні, застосовуються тарифні 

преференції за умови подання митним органам 

країни-імпортера протягом дванадцяти місяців із 

зазначеної дати сертифіката з перевезення товару 

EUR.1, виданого заднім числом митними органами 

країни-експортера.  

З презентаційними матеріалами щодо тарифних 

преференцій Угоди можна ознайомитися за 

посиланням https://bit.ly/34Y8uA2 

З огляду на можливі звернення експортерів щодо 

умов торгівлі з Великою Британією, в умовах 

обмежень, спричинених коронавірусною інфекцією 

COVID-19, Мінекономрозитку надаватиме відповіді 

на запитання щодо торгівлі з Великою Британією в 

межах функціонування гарячої лінії зв’язку щодо 

торгівлі з Європейським Союзом. Запитання 

приймаються в режимі 24/7 на адресу електронної 

пошти: dcfta@me.gov.ua: відповідь буде надано 

впродовж 72-х годин. Або за телефоном +38 (044) 

596-67-05 з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 17:00: 

відповідь буде надано  відразу або в письмовому 

форматі впродовж 72-х годин. Інформація надається 

фахівцями, які безпосередньо супроводжують 

реалізацію режиму зони вільної торгівлі між 

НОВИНИ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34Y8uA2%3Ffbclid%3DIwAR2nHIHE0ez8ekXWoaUT3c5ZHn-L92o8TkzURiGF-tR2XlHWVzdbIStKjvM&h=AT3Wi4hYTPkDqi6hEmHHCG828X04puSIvqoIxScIy2bvcOkwE0dkKFhuPF46w-XtStaUsj01234UpXNWRbQ7PTUrsUdn4r4IdHb-VCPEsbEALMLoL75LwJb2Bv
mailto:dcfta@me.gov.ua
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Україною та Великою Британією, забезпечують 

щоденну взаємодію з Держмитслужбою та 

Держпродспоживслужбою. 

Джерела: https://bit.ly/35qjjuP 

https://bit.ly/3q3V65r 

З 1 січня 2021 року набрала чинності 

Угода про вільну торгівлю між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Держави Ізраїль 

З 1 січня 2021 року між Україною та Державою 

Ізраїль запрацювала Угода про створення зони 

вільної торгівлі. Угода має забезпечити:  

 збільшення й посилення економічного 

співробітництва; 

 усунення бар'єрів у торгівлі товарами та 

сприяння руху товарів між Сторонами; 

 поширення умов добросовісної конкуренції в 

економічних відносинах між Сторонами; 

 сприяння гармонійному розвитку та 

розширенню світової торгівлі шляхом усунення 

бар'єрів у торгівлі. 

Угода передбачає скасування ввізних мит на 

промислові товари, крім ювелірних виробів. Згідно з 

документом Україна скасовує 70% мит, а Ізраїль - 

80%. Також нульове мито діятиме на 60% 

агропромислових товарів з ізраїльської сторони і 

34% - з української. 

Угода також 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 питань, пов'язаних із митними органами, що 

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. 

Подробиці про основні положення Угоди про вільну 

торгівлю з Державою Ізраїль за посиланням:  

https://bit.ly/3bmVcRz 

Джерело: https://bit.ly/2XrdPeY 

З 1 січня 2021 року кордон України 

контролюють чотири міжрегіональні 

територіальні органи 

Держпродспоживслужби України 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 року  з 1 січня 2021 року розпочали 

функціонування чотири міжрегіональних управління 

Держпродспоживслужби України. Західне у Львові, 

Східне у Дніпрі, Південне в Одесі та Північне у Києві. 

Натомість було ліквідовано 6 регіональних служб 

НОВИНИ 
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державного ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду на державному кордоні та транспорті. 

Таким чином, починаючи з 1 січня 2021 року оплата 

послуг за здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що 

ввозяться (пересилаються) на митну територію 

України та державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду на державному кордоні 

України, здійснюватиметься на нові розрахункові 

рахунки міжрегіональних територіальних органів 

відповідно до укладених угод. 

Координати міжрегіональних територіальних 

органів Держпродспоживслужби України: 

1. Західне міжрегіональне головне управління 

Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні (вул. Чайковського, 17, 

м. Львів, 79005, тел./факс (032) 297-07-72, 236-71

-57, e-mail: info.vet@ukr.net); 

2. Східне міжрегіональне головне управління 

Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні (пр. О.Поля, 28-А, 

м. Дніпро, 49000, тел. +38 (050) 480-95-48, e-mail: 

sk@dpss.gov.ua, сайт: www.sk.dpss.gov.ua); 

3. Південне міжрегіональне головне управління 

Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні (вул. Маршала Говорова, 7, 

м. Одеса, 65058, тел./факс (048) 753-19-02-753-

19-00, e-mail: ssufscponfrontier@ukr.net); 

4. Північне міжрегіональне головне управління 

Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні (вул. Олександра 

Архипенка, 10-В., м. Київ, 04211, факс (044) 419-

85-06, тел. (044) 418-74-18) 

Джерело: https://bit.ly/2LvOU7o 

НОВИНИ 
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“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, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і 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, 01054 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”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та               

політичних консультацій. 


