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Шановні читачі! 

Перед Вами випуск щомісячного моніторінгу сприяння 
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння 
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між 
представниками громадянського суспільства і 
органами державної влади (Діалог зі Сприяння 
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та 
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур 
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша 
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних 
звязків та методів надання інформації на адресу: 
tfd@ier.kiev.ua  

mailto:tfd@ier.kiev.ua
mailto:tdf@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,  ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  

Скасовано необхідність 
звітувати про наявність 
озоноруйнівних речовин у 
товарах, що імпортуються 
чи експортуються 

В рамках політики Уряду щодо 
дерегуляції економіки, полегшення 
ведення бізнесу, усунення 
надмірного державного 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності скасували необхідність 
отримання листа про ствердження 
щодо наявності озоноруйнівних 
речей (Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 
27 листопада 2014 року №380 "Про 
втрату чинності наказу Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України від 13 січня 2012 року №8") 

У листопаді 2014 року Мінекології 
наказом №380 скасувало свій 
попередній наказ №8, який містив 
Регламент встановлення наявності 
або відсутності озоноруйнівних 
речовин (ОРР) у товарах, що 
плануються до ввезення або 
вивезення. Раніше від підприємців 
вимагалось подання пакету 
документів для отримання листа про 
ствердження щодо наявності ОРР і 
доцільності їх ввезення або 
вивезення, що спричиняло 
надмірний та неефективний 
контроль за ОРР у товарах та 
створювало додаткові втрати для 
підприємців. 

Наказ №8 скасовано на вимогу 
рішення Державної служби України з 
питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва від 22 
вересня 2014 року №36 "Про 
необхідність усунення Міністерством 
екології та природних ресурсів 
України порушень принципів 
державної регуляторної політики 
згідно з вимогами Закону України 
"Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності"".  

Джерело: zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/z1552-14 

Україна та Азербайджан 
співпрацюватимуть в галузі 
карантину рослин 

 Яценюк затвердив проведення  
необхідних  заходів   по   перевірці  
підкарантинних матеріалів при 
імпорті,  експорті та транзиті через  
пункти з карантину рослин на  
кордонах  України та Азербайджану 
(Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26 листопада 2014 року 
№659 "Про затвердження Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Азербайджанської 
Республіки про співробітництво в 
галузі карантину рослин") 

Україна затвердила Угоду про 
співробітництво в галузі карантину 
рослин з Азербайджаном, що була 
вчинена 18 листопада 2013 року в м. 
Києві. В Угоді визначається, що 
договірні сторони зобов’язуються 
співпрацювати в цій сфері при 
імпорті, експорті та транзиті через 
пункти з карантину рослин на 

кордонах держав з метою 
ефективної діяльності в сфері 
карантину рослин. Сторони 
зобов’язались обмінюватись 
правилами, положеннями, які 
регулюють на території України та 
Азербайджанської Республіки заходи 
з карантину рослин, інформацією про 
появу і розповсюдження 
карантинних організмів та науково-
дослідні роботи, а також надавати 
один одному наукову, технічну та 
іншу допомогу в проведенні заходів з 
карантину рослин тощо.  

Затвердження Угоди сприятиме 
зміцненню двостороннього 
співробітництва в галузі карантину 
рослин, запобіганню перешкод у 
двосторонній торгівлі продукцією 
рослинного походження, а також 
дотриманню положень Міжнародної 
конвенції про захист рослин та 
Міжнародних стандартів з 
фітосанітарних правил. 

Джерело: zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/659-2014-п 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1552-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1552-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/659-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/659-2014-%D0%BF
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

Скасування ліцензування 
імпорту активних 
фармацевтичних 
інгредієнтів 

В рамках дерегуляційних процесів, 
розвитку підприємництва та 
реформування надання 
адміністративних послуг було 
ініційовано відміна ліцензування 
АФІ при імпорті (Проект №1489 
Закону про внесення змін до деяких 
законів України (щодо скасування 
ліцензування імпорту активних 
фармацевтичних інгредієнтів)) 

Етап проходження: закон прийнято, 
направлено на підпис Президенту 

Метою законопроекту є скасування 
ліцензування імпорту активних 
фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), 
введення якого передбачалось з 1 
січня 2015 року згідно до Закону 
України від 4 липня 2012 року №5038
-VI. Скасування ліцензування 
дозволяє узгодити чинну нормативну 
базу, оскільки відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 20 лютого 2013 року 
№143, що затверджує Ліцензійні 
умови провадження господарської 
діяльності з імпорту лікарських 
засобів, ліцензування не 
поширюється на діяльність із 
ввезення на територію України АФІ. 

Проект сприятиме подальшому 
розвитку господарської діяльності в 
країні, дерегуляції в сфері обігу 
лікарських засобів, стимулюванню 

підприємництва.  

Дата оприлюднення: 17.12.2014 

Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=52977 

 

Екологічний контроль вод 
територіального моря 

Законопроектом пропонується 
спрощення екологічного контролю, 
пов’язаних із міжнародним 
торговельним мореплавством в 
українських водах  (Проект №1504 
Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо 
ізольованого баласту)) 

Етап проходження: опрацьовується в 
комітеті 

Законопроектом пропонується 
дозволити скидання ізольованого 
баласту в портах за умови його 
заміни відповідно до законодавства, 
а необхідність проведення хімічного 
аналізу ізольованого баласту лише у 

разі виявлення зримих плавучих 
часток, видимих частинок нафти або 
нафтовмісних речовин в районі 
скидання, факт чого підтверджено 
документально. Також пропонується 
закріпити на законодавчому рівні 
поняття "баластні води" та їх 
різновидів та внести зміни до Закону 
України "Про охорону 
навколишнього природного 
середовища" в частині 
розмежування повноважень 
Державної екологічної інспекції 
України при перевірці "якості" 
ізольованого баласту та інших видів 
баластних вод. 

Такі зміни приведуть національне 
законодавство, яке регулює 
екологічний контроль у пунктах 
пропуску через кордон в портах, у 
відповідність з Міжнародною 
конвенцією по запобіганню 
забруднення з суден (МАРПОЛ 
73/78) та європейськими 
директивами. Також це дозволить 
уникнути простоїв суден, усуне ґрунт 
для корупції та спростить процедуру 
контролю з боку контролюючих 
органів.  

Питання скидання ізольованого 
баласту також піднімаються 
"Адміністрацією морських портів 
України " у зверненні до Прем'єр-
міністра України щодо врегулювання 
ситуації з екологічним контролем та 
оформленням транспортних засобів 
та товарів в морських портах. 

Дата оприлюднення: 17.12.2014 

Джерело: w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_2?
id=&pf3516=1504&skl=9 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1504&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1504&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1504&skl=9
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НОВИНИ  

Оптимізація процедур 
екологічного контролю в 
морських портах 

Державне підприємство 
"Адміністрація морських портів 
України" за допомогою Європейської 
бізнес асоціації та юридичних 
компаній "Агрека" і "Арцінгер" 
підготували звернення до Прем'єр-
міністра України Арсенія Яценюка 
щодо врегулювання ситуації з 
екологічним контролем та 
оформленням транспортних засобів 
та товарів в морських портах. 

Звернення включає проекти 
доручень та відповідних постанов 
КМУ, а також аналіз досвіду 
європейських країн з вказаних 
питань. 

На думку розробників, здійснення 
екологічного контролю в українських 
морських портах не відповідає 
світовій практиці, а законодавство в 
цій сфері містить значні суперечності.  

Запропоновані зміни значно 
спростять проходження екологічного 
контролю в морських портах України 
та дозволять зменшити часові та 
фінансові втрати суб’єктів 
господарювання.  

Джерело: www.uspa.gov.ua/ua/pres-
tsentr/novini/novini-ampu/2783-

sistemnyj-podkhod-ampu-k-optimizatsii
-protsedur-ekologicheskogo-kontrolya 

Адаптація українських 
технічних стандартів і 
регламентів до норм ЄС 

У програмі діяльності Уряду 
передбачена відмова від застарілих 
радянських стандартів і введення 28 
тисяч нових стандартів, які повністю 
відповідатимуть критеріям ЄС. Про 
це повідомив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк 11 грудня 
2014 року, представляючи в 
Парламенті програму діяльності 
Кабінету Міністрів. 

Джерело: www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=247810733 

Україна та Організація за 
демократію та економічний 
розвиток (ГУАМ) зміцнюють 
співробітництво у митній 
сфері 

26 грудня 2014 року заступник 
Голови Державної фіскальної служби 
України Анатолій Макаренко та 
Генеральний секретар ГУАМ Валерій 
Чечелашвілі під час робочої зустрічі 
обговорили питання розвитку 
взаємодії у митній сфері.  

Під час зустрічі Сторони обмінялися 
думками з питань співробітництва в 
галузі митної справи, і підкреслили 
необхідність ініціювання нових 
проектів, спрямованих на 
удосконалення митного контролю, 
зменшення часу проходження 
вантажів через пункти пропуску, що 
позитивно вплине на розвиток 
транспортного потенціалу ГУАМ. 

Раніше, 17-18 грудня 2014 року, в 
Одесі відбулось 21–е засідання 
Керівного комітету Проекту із 
сприяння торгівлі і транспортуванню 
в державах-членах ГУАМ, під час 
якого учасники розглянули хід 
реалізації Проекту, а також питання 
про  узгодження тексту "Протоколу 
між митними адміністраціями 
держав-членів ГУАМ про організацію 
обміну попередньою інформацією 
про товари та транспортні засоби, що 
переміщуються через державні 
кордони держав-членів ГУАМ" і про 
проект "Протоколу між митними 
адміністраціями держав-членів ГУАМ 
про взаємне визнання окремих 
результатів митного контролю 
товарів і транспортних засобів між 
митними адміністраціями держав-
членів ГУАМ". 

Джерело: guam-organization.org/
node/1679 

Міністерство 
інфраструктури України 
лібералізує міжнародні 
автоперевезення  

Міністерство інфраструктури України 
відмовилося від створення резерву 
дозволів Європейської Конференції 
Міністрів Транспорту (ЄКМТ) та 
разових дозволів на міжнародні 
автомобільні перевезення на 2015 
рік.  

Раніше Мінінфраструктури могло 
встановлювати резерв до 2% від 
загальної квоти дозволів ЄКМТ для 
забезпечення виконання перевезень 
вантажів, важливих для економіки 

http://www.uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2783-sistemnyj-podkhod-ampu-k-optimizatsii-protsedur-ekologicheskogo-kontrolya
http://www.uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2783-sistemnyj-podkhod-ampu-k-optimizatsii-protsedur-ekologicheskogo-kontrolya
http://www.uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2783-sistemnyj-podkhod-ampu-k-optimizatsii-protsedur-ekologicheskogo-kontrolya
http://www.uspa.gov.ua/ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/2783-sistemnyj-podkhod-ampu-k-optimizatsii-protsedur-ekologicheskogo-kontrolya
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247810733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247810733
http://guam-organization.org/node/1679
http://guam-organization.org/node/1679
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України, а процедура розподілу 
резерву не регламентувалася. 

Також Міністерство інфраструктури 
проведе переговори із 
представниками іноземних держав 
щодо повної відмови від 
встановлення обмежень (квот) на 
перевезення та від використання 
дозволів. Згідно з Законом України 
"Про автомобільний транспорт" в 
Україні діє система дозволів на 
міжнародні автомобільні 
перевезення по території іноземних 
країн-членів ЄКМТ з обмеженими 
річними квотами, що розподіляються 
між автоперевізниками 
автоматизованою системою на 
конкурсній основі. 

За пропозицією Асоціації 
міжнародних автомобільних 
перевізників України електронну 
систему організації міжнародних 
автомобільних перевезень 
заплановано доповнити функцією 
відстеження динаміки з видачі 
дозволів кожної з країн (види та 
кількість виданих, кількість фактично 
використаних дозволів 
перевізниками). Також буде вивчено 
можливість On-line-бронювання 
перевізниками дозволів.  

Крім цього, передбачено опрацювати 
з митною службою можливість 
забезпечення зв'язку електронної 
системи із базами даних митних 
підрозділів Державної фіскальної 
служби України для отримання 
детальної інформації щодо перетину 
державного кордону транспортними 
засобами перевізників. 

Джерело: www.mtu.gov.ua/uk/
news/47033.html 

Україна й Угорщина 
відкриють ще один 
прикордонний перехід і 
запровадять спільний 
контроль на кордоні  

Україна й Угорщина впровадять 
спільний контроль на прикордонних 
переходах і відкриють один 
додатковий перехід на кордоні, 

повідомив Міністр закордонних 
справ Павло Клімкін під час прес-
конференції 19 грудня 2014 року за 
результатами переговорів з главою 
Міністерства закордонних справ 
Угорщини Петером Сіярто.  

Джерело: ua.interfax.com.ua/news/
political/240793.html 

Україна і Сербія працюють 
над створенням зони 
вільної торгівлі 

Двосторонні відносини України і 
Сербії потребують активізації, тому 
сторони працюють над створенням 
зони вільної торгівлі. Про це у середу 
заявив міністр закордонних справ 
Сербії Івіца Дачич під час спільної з 
міністром закордонних справ 
України Павлом Клімкіним прес-
конференції в Києві 23 грудня 2014 
року. 

 "Опрацьовуємо можливість 
підписання угоди про вільну 
торгівлю, оскільки двосторонній 
товарообіг з Україною досить 
великий і становить 200 млн 
доларів", - зазначив він. Голова 
Сербського зовнішньополітичного 
відомства наголосив, що вважає 

підписання такого договору 
взаємовигідним. 

Джерело: www.ukrinform.ua/ukr/
news/
ukraiina_i_serbiya_hochut_torguvati_v
ilno_2004484 

В адміністрації Іллічівського 
морського порту готуються 
до впровадження "вільної 
практики" 

В адміністрації Іллічівського 
морського порту відбулася нарада з 
питання впровадження на 
підприємстві "вільної практики". 
Термін "вільна практика" позначає 
дозвіл на проведення вантажних 
робіт на судні до моменту закінчення 
роботи комісії, яка піднімається на 
борт для того, щоб виконати 
формальності в порту прибуття, що 
дозволяє скоротити час 
непродуктивного простою судна, а 
значить - економляться і фінансові 
витрати. 

Джерело: www.ilport.com.ua/news/v-
administracii-ilichevskogo-morskogo-
porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-
svobodnoi-praktiki/ 

http://www.mtu.gov.ua/uk/news/47033.html
http://www.mtu.gov.ua/uk/news/47033.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/240793.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/240793.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_i_serbiya_hochut_torguvati_vilno_2004484
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_i_serbiya_hochut_torguvati_vilno_2004484
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_i_serbiya_hochut_torguvati_vilno_2004484
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_i_serbiya_hochut_torguvati_vilno_2004484
http://www.ilport.com.ua/news/v-administracii-ilichevskogo-morskogo-porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-svobodnoi-praktiki/
http://www.ilport.com.ua/news/v-administracii-ilichevskogo-morskogo-porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-svobodnoi-praktiki/
http://www.ilport.com.ua/news/v-administracii-ilichevskogo-morskogo-porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-svobodnoi-praktiki/
http://www.ilport.com.ua/news/v-administracii-ilichevskogo-morskogo-porta-gotovyatsya-k-vnedreniyu-svobodnoi-praktiki/


 

 

Моніторинг підготовлено в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”, який реалізує Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433. 

Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння 
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для 
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.  

Завдання Проекту:  

  Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу 
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу 
умови; 

 Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, 
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі; 

 Зменшення торгових витрат в Україні  

Основні результати проекту: 

 Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних 
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу 
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за 
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли навчання) 

 Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку 
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу  

 Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з 
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, 
участю в роботі громадських рад) 

 Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за суб-
індексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності) 

 Термін виконання: 

Квітень 2014 р. –  грудень 2017 р. 
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