
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Семінар з питань Угоди СОТ про спрощення 
процедур торгівлі: 

попередні рішення з акцентом на оцінці 
 

Київ, Україна 
16-17 травня 2019р. 

 
 
 

За сприяння 
 

Програми розвитку комерційного права 
Міністерства торгівлі США (CLDP) 

 
 
 
 

У координації з 
 

Державною фіскальною службою України (ДФС) 
 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) 
 

Бюро митного і прикордонного контролю США (CBP) 
 

Всесвітньою митною організацією (WCO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект став можливим завдяки фінансуванню  
Державним департаментом США 
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Четвер, 16 травня 2019 р. 

 
8:45 Реєстрація учасників 
  Місце:        Готель «Фермонт» (Fairmont), Набережно-Хрещатицька вул. 1 
  Приміщення:  Велика бальна зала, 1-ий поверх 
 
9:15  Церемонія відкриття 
    Доповідачі:   
 Валерія Солано, дипломат економічного відділу,  
 Посольство США в Україні 
 Віталій Кунатенко, директор Департаменту доступу до ринків та 

взаємодії з СОТ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)  
 Андрій Войцещук, В.о. директора Департаменту адміністрування 

митних платежів та митно-тарифного регулювання, Державна 
фіскальна служба України (ДФС) 

   
9:30 Визнані характеристики попередніх рішень (ПР)  

Стислий огляд ПР загалом, а також норм СОТ та інших міжнародних норм  
і рекомендацій, введення до важливих ресурсів 

   Доповідач:  
 Грегг Янг, радник з питань СОТ і торговельної політики, CLDP 

 

9:45  Огляд попередніх рішень в Україні: 
Перегляд ПР в Україні по суті, включно з поточним юридичним статусом і 
нинішнім застосуванням; оцінка зацікавленості в ПР груп впливу в Україні 
та потенційної вартості, яка забезпечується ПР 

   Доповідачі:  
 Валерій Мальнов, В.о. заступника директора Департаменту 

адміністрування митних платедів та митно-тарифного регулювання-
начальника управління митної вартості, ДФС 

 Олег Платонов, член правління Асоціації митних брокерів  
 до уточнення, Американська торгова палата (AmCham) 
 
10:45  Перерва на каву 
 
11:15  Огляд попередніх рішень у Сполучених Штатах: 
  Перегляд ПР у Сполучених Штатах по суті, включно з поточним 

юридичним статусом і нинішнім застосуванням; оцінка зацікавленості 
приватного сектору США в ПР та потенційній вартості, яка 
забезпечується ПР 

  Доповідач:  
Елізабет Грант, юрисконсульт, Бюро митного і прикордонного 
контролю США (CBP)|Офіс з питань торгівлі 

   
12:30  Обід  
  зала «Київ 1», 1-ий поверх 
       
13:30 Досвід інших членів у застосуванні попередніх рішень: 
  Наявна практика: елементи, що є доступними відповідно до 

законодавства та застосовуються іншими країнами – членами СОТ  
  Доповідачі:  
 Валентина Головенко, Міністерство економічного розвитку і торгівлі  
 Олександр Коломієць, Державна фіскальна служба України 
 Аня Вегнер, Директорат з питань сприяння та спрощення торгівлі, 

Всесвітня митна організація  
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14:15 Дані в попередніх рішеннях: принципи та практика, що застосовуються до 

конфіденційної ділової інформації (КДІ) 
Чинна політики України порівняно з політикою інших країн – членів СОТ; 
огляд моделі даних УСПТ в Україні та діяльності країн-членів щодо ПР; 
міркування щодо цінності даних ПР; передова практика з ПР, що виникає 
Доповідачі:  

 Елізабет Грант, Бюро митного і прикордонного контролю США  
 До уточнення, Американська торгова палата 
 Олег Платонов, Асоціація митних брокерів України 
  

  
15:00  Перерва на каву 

 
15:15  Обговорення в робочих групах: 

Учасників буде розділено на групи з відносно рівною участю зацікавлених 
сторін (державних органів, ділової спільноти тощо). 
Основні питання для обговорення зосереджуватимуться на важливих 
аспектах, пов’язаних із попередніми рішеннями в Україні, етапах і 
проблемах імплементації 
Сесія під керуванням модератора:   
 

16:30   Кінець першого дня програми 

 

П’ятниця, 17 травня 2019 р. 
 
9:00 Введення теми стосовно даних 

Огляд вимог до даних відповідно до Угоди про спрощення процедур 
торгівлі та можливостей для розробки й підтримки Україною 
високопродуктивної системи управління даними в інтересах торгівлі. 
Доповідачі:  

 Артур Еплтон, Рфдник з питань СОТ та торговельної політики, CLDP 
 Віктор Берестенко, Генеральний директор Асоціації міжнародних 

експедиторів України (АМЕУ) 
 
9:15  Огляд Україною моделі даних України  

Докладна інформація про модель даних, яка застосовується в Україні; 
важливі міркування та передбачувані зміни в світлі імплементації УСПТ 
СОТ 
Доповідачі:  
Наталія Шевельова, Головний спеціаліст відділу проектування і розробки 
ЄАІС Спеціалізованого управління з питань розробки та супроводження 
програмного забезпечення для органів доходів і зборів, ДФС 
 Павло Позивайло, Головний спеціаліст відділу проектування і розробки 
ЄАІС, ДФС 

 Юлія Глухонець, Державна служба з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів 

 до уточнення, Міністерство екології? 
 
9:45  Моделі даних у контексті спрощення процедур торгівлі 

Чим є модель даних і якими є загальні рекомендації щодо розробки та 
впровадження моделей даних 
Доповідач:  

 Аня Вегнер, Всесвітня митна організація 
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10:30  Огляд Сполученими Штатами Америки моделі даних США  
Докладна інформація про модель даних, яка застосовується в Сполучених 
Штатах; важливі міркування та можливі події  
Доповідач:  

 Елізабет Грант, Бюро митного і прикордонного контролю США (CBP) 
 

11:00  Перерва на каву 
 
11:30  Аспекти моделі даних ЄС   

Доповідач:  
 Аня Вегнер, Всесвітня митна організація 
 до уточнення, Представництво ЄС 

 

12:30  Обід 
  Приміщення: зала «Київ 1», 1-ий поверх 
 
13:30  Конфіденційність – Застосування до попередніх рішень і даних  

Дослідження стратегій підтримки режиму конфіденційної ділової 
інформації (КДІ) 
Доповідачі:   

 Елізабет Грант, Бюро митного і прикордонного контролю США 
 Аня Вегнер, Всесвітня митна організація  

 
14:15  Визначення вартості транскордонних операцій: використання в попередніх 

рішеннях  
Обмін точками зору та інформацією щодо визначення справедливої та 
обґрунтованої вартості продукції в контексті ПР.  
Сесія під керуванням модератора 

15:00  Оцінка викликів: впровадження попередніх рішень  
Надається можливість узгодити думки, що виникли на основі обговорень 
семінару, та розробити рекомендації щодо передової практики, яка є 
належною для України  
Сесія під керуванням модератора 

16:15  Можливість для налагодження контактів за кавою 

 
16:30  Основні висновки семінару  

Сесія під керуванням модератора 

16:45  Завершення семінару 
 

 


