
Z-TEAM

Контрабанда

Changes through the Years



REGULAR "SHUTTLE"

Проблематика
"Сірий" імпорт продовольчих товарів та  

побутової хімії;

Затримка на кордоні;

Привабливість для жителів  

прикордонних регіонів за відсутності  

альтернатив;

Складність легального перевезення  

імпорту;

Недостатня превентивна функція;  

Відсутність регулювання точок збуту;  

Відсутність автоматизованого  

контролю;

Недостатньо розвинені регіони;



СВІТ

КОНРАБАНДИ

Суспільний  
інтерес

Інтерес суспільства або усеред  

неного («репрезентативного»)  

представника цієї спільноти,  

пов'язаного із забезпеченням  

його благополуччя,  

стабільності, безпеки та  

сталого розвитку.



Уряд  
та  

Народ



Зацікавлені  
сторони

Перевізники - "човники";  

Оптові підприємці-

контрабандисти;  

Роздрібні підприємці в  

регіонах;

Громадяни;  

Митники;

Регіональні представники  

влади;

Внутрішні виробники;  

Зовнішні інвестори -

імпортери або зацікавленні у  

бізнесі у прикордонних  

регіонах;



Від 20%  
продуктів
Є КОНТРАБАНДНИМИ І  

СПРОЖИВАЮТЬСЯ

ЩОДНЯ

До 80%
НА ТОЧКАХ

ДИСТРИБУЦІЇ



ІНІЦІАТИВА №1  
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ  
ПРОХОДЖЕННЯ  

МИТНОГО  
ОФОРМЛЕННЯ  
ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ  
ПЕРЕВІЗНИКІВ

ПРОБЛЕМАТИКА

Наявність "човників",

для ввезеня "сірого імпорту";

Можливість реалізації  

нелегальних схем повернення  

ПДВ у розмірі 20%;

Довге митне оформлення, що  

зменшує привабливість сплати  

мита та

дотримання відповідних законів;



Можливі  
рішення

та
оцінк

а

Створення єдиного вікна  

обслуговувння;

Законодавче закріплення  

термінів проходження кордону;

Майбутнє зменшення часу  

до стандартів країн сусідів;



ІНІЦІАТИВА №2  
ШТРАФНІ  

САНКЦІЇ ЗА  
ПОРУШЕННЯ  
ПРОЦЕДУРИ  

ІМПОРТУ

Складна

система штрафоутворення;

ПРОБЛЕМАТИКА

Неточність у декларуванні;

Штрафування на

100% від оцінки вартості + комісія



Можливі  
рішення

та
оцінк

а

Полегшення законодавчого  

регулювання по статті штрафів;

Чітке розмежування вартісних  

рамок;

Зменшення ставки ввізного  

мита зі збільшенням  

штрафних санкцій;



ІНІЦІАТИВА №3  
КОНТРОЛЬ  

ДОКУМЕНТІВ  
ПОХОДЖЕННЯ  

ТОВАРІВ

ПРОБЛЕМАТИКА

Можливість реалізовувати  

без відповідних документів;

Відсутність документації про  

походження товару;

Відсутність у законодавстві  

переліку первинної документації  

на товар



Можливі  
рішення  

та    
оцінка

Прописання у ПКУ перелік;

Запровадження сертифікатів  

про походження товарів;

Збільшення штрафів та  

регулярний контроль точок  

збуту;



ІНІЦІАТИВА №4  
АВТОМАТИЗОВАНИЙ  

КОНТРОЛЬ
ТА ЄДИНА БАЗА  

МИТНОГО КОНТРОЛЮ

ПРОБЛЕМАТИКА

Неможливість акдекватної  

оцінки продукції що  

перетинає кордон;

Відсутність технічних засобів,  

що пришвидшили б  

реєстрацію і проходження  

митниці;

Велика доля людського фактору  

при оцінці і проходженні  

кордону;



Можливі  
рішення

та
оцінк

а

Введення електронного  

декларування;

Створення митної бази разом  

із країнами сусідками на  

прикладі Європи;

Автоматизація процесу по  

певних видах товару;



ІНІЦІАТИВА №5  
КРЕАТИВНИЙ  

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

ПРОБЛЕМАТИКА

Недостатня розвиненість  

регіонів у плані  

інфраструктури;

Невелика кількість легальних  

робочих місць у  

прикордонних регіонах;

Незацікавленість інвесторів для  

вкладення капіталу і розвитку  

бізнесу у регіонах;



Можливі  
рішення

та
оцінк

а

Державні ініціативи щодо  

розвитку прикордонних  

регіонів;

Кооперація разом із  

міжнародними організаціями  

для розвитку;

Створення клімату для  

інвестування в прикордонних  

регіонах як

для інвесторів всередині  

країни, так і поза її межами;



ОЧІКУВАННЯ

Зменшення відсотку  

контрабанди в країні та  

відсотку провезень через  

кордон

У РЕГІОНАХ

Підвищення якості життя та  

можливість легально  

отримувати товари

УРЯД

Покращення контролю потоку  

імпорту через коордон


