
 

Навчально-тематичний семінар 
 

«Зміни та доповнення до законодавства України з питань експортного 

контролю, станом на 01.12.2016 р. Практика здійснення митного контролю 

та митного оформлення товарів» 

м. Київ, 15 грудня 2016 р. 

 

 

Семінар організовується: 

- Державною службою експортного контролю України; 

- Науково-технічним центром експорту та імпорту спеціальних технологій, 

техніки та матеріалів (НТЦ). 
 

підтримується та у координації з: 

- Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; 

- Державною фіскальною службою України. 
 

09.00 - 09.30 Реєстрація учасників  

  Місце: «Будинок кіно», Блакитна вітальня, 2 поверх 

  Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 6 
 

09.30-13.00 Відкриття семінару. Організаційні питання. 

О. І. Сівер, Директор НТЦ. 

 

Засідання І. Сучасний стан функціонування системи експортного 

України та подальші напрямки гармонізації до 

стандартів ЄС. 
 

 

● Напрямки удосконалення національного законодавства в сфері 

експортного контролю за міжнародними передачами військових 

товарів та товарів подвійного використання. Перспективи 

електронного документообігу.  

Доповідач: І.М. Савула, Голова ДСЕК України 
 

● Умови отримання дозвільних документів на експорт військових 

товарів, які допущені до цивільного використання та ТПВ до країн, 

експорт до яких має обмеження, у т.ч. щодо АР Крим та РФ. 

● Стан розробки спрощеної процедури оформлення дозвільних 

документів на проведення робіт за контрактами, що виконуються в 

рамках міждержавних або міжурядових договорів. 

Доповідачі: ДСЕК України 
 

Перерва на каву 

 

● Механізм запровадження спрощеної процедури отримання 

повноважень суб’єкта здійснення зовнішньоекономічної діяльності з 

метою оперативного забезпечення імпортними комплектуючими 



складовими для власного виробництва продукції оборонного 

замовлення. 
 

●  Детальний опис умов надання міжнародного імпортного сертифіката із 

зазначенням необхідного пакету документів, терміну розгляду заяви на 

отримання МІС, форми МІС. 
 

● Особливості оформлення дозвільних документів на гарантійні і 

ремонтні послуги. 

 

● Перспектива збільшення терміну дії дозвільних документів, зменшення 

терміну розгляду справ, запровадження передачі заяв електронними 

каналами та отримання дозвільних документів в електронному 

вигляді,спрощення процедури трирічної перереєстрації підприємств по 

номенклатурі товарів. 

Доповідачі: ДСЕК України 
 

Запитання та відповіді. 
 

13.00-14.00  Обід 

 Місце: «Будинок кіно», м. Київ, вул. Саксаганського, 6 

 

14.00-17.00 Засідання ІІ. Практичні аспекти забезпечення митного контролю та 

митного оформлення товарів. 
 

● Роль митних органів у системі експортного контролю України та 

взаємодія органів доходів і зборів з іншими міністерствами 

та відомствами у сфері експортного контролю. 
 

● Можливості ідентифікації товарів, оцінка ризиків при митному 

оформленні товарів. 

Доповідач: О. М. Дмитренко, ДФС України 
 

Перерва на каву 
 

● Нормативно-правові акти щодо звільнення від митних платежів 

(надання преференцій) виробників продукції оборонного призначення, 

особливості та порядок їх застосування у митному режимі імпорту. 
 

● Законодавче регулювання оподаткування невикористаних 

підприємством залишків складових частин, що імпортовані в рамках 

виконання Державного оборонного замовлення (після повного 

виконання замовлення) з подальшим використанням цих складових у 

власному виробництві. 
Доповідач: О. М. Дмитренко, ДФС України 

 

Запитання та відповіді  
 

17.00 - 17.30 Підведення підсумків.  

  Дискусія та обмін досвідом. Заключні зауваження та пропозиції.  

 


