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В рамках реалізації завдань, поставлених Урядом України у світлі 

гармонізації та спрощення митних процедур, сприяння розвитку міжнародної 

торгівлі та здійснення митних принципів, викладених четвертими в угодах СОТ, 

Державна митна служба (далі - ДМС) розпочала діалог про співпрацю з 

організаціями, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю шляхом 

спрощення митних процедур для компаній, які ведуть свій бізнес прозоро і 

чесно відповідно до чинного законодавства України. Підписуючи угоду про 

співпрацю з ДМС, ці компанії отримали можливість користуватися більш 

сприятливими умовами зовнішньоекономічних операцій в рамках ДМС порядку 

про забезпечення сприятливих умов для ряду українських підприємств-

резидентів у проведенні зовнішньоекономічних операцій № 49, від 24 січня 

2006 на жаль, за запитом Міністерства юстиції, ДМС призупинив свій Наказ № 

49 починаючи з 1 січня 2007 року, відповідно до якого 215 компаній-резидентів, 

вже мали право на спрощену процедуру митного оформлення з 1 грудня 2006 

року. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив, який, щодо 

скасування вищевказаного порядку треба мати і зберігати механізм спрощених 

митних процедур, ДМС видало наказ про тимчасові заходи щодо забезпечення 

вигідних умов зовнішньоекономічної діяльності щодо окремих підприємств-

резидентів № 1168, від 29 грудня 2006 дію цього наказу був постійно 

продовжувано в наступних ДМС замовленнях, але створилася нормативна 

невизначеність. Компанії важко прогнозувати «правила гри» в майбутньому, і це 

робить украй негативний вплив на бізнес та інвестиції в Україні. 

Слід зазначити, що Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотської конвенції) у жовтні 

2006 року. А саме, парламент України прийняв закон про приєднання України 

до Протоколу Міжнародної конвенції внесення змін до про спрощення та 

гармонізацію митних процедур № 227-V від 5 жовтня 2006. Пряма дія норм та 

правил Кіотської конвенції сприятиме зовнішньоекономічної діяльності України 

шляхом спрощення та експедиції митних процедур та митного контролю. 

Пропоновані заходи: запропоновано розробити чіткий і стабільний 

механізм для більш ефективної реалізації спрощеної митної процедури 

стосовно до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; Використання 

положень Кіотської конвенції, як правила прямої дії. 
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