Відповіді на запити щодо ситуації з перетином кордону Україна – РФ товарами походження з України
станом на 6 січня 2016р.

ТРАНЗИТ

ІМПОРТ

DE JURE
З 1 січня 2016 року заборонено імпорт до PФ
сільськогосподарських товарів та сировини.
 Перелік товарів - http://issuu.com/tradedefence/docs/ban

DE FACTO*
низки Заборонені для імпорту в РФ товари
допускаються на територію РФ.

українського походження не

На імпорт інших товарів, на які не розповсюджується заборона, діють Товари українського походження, на які не розповсюджується заборона,
ввізні мита згідно ставок Єдиного митного тарифу Євразійського допускаються на територію РФ в звичайному режимі із застосуванням
економічного союзу
відповідних ввізних мит.
 Посилання: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/et
t/Pages/default.aspx
Транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території Інформація щодо випадків перетину українсько-білоруського кордону з
України до Казахстану через територію РФ можливі лише з території метою транзиту товарів походженням з України через територію РФ до
Республіки Білорусь, за умови наявності на транспортних засобах пломб Казахстану та третіх країн не надходила.
та системи ГЛОНАСС .
 Указ Президента РФ від 01 січня 2016 року № 1 ( посилання)
 Постанова Уряду РФ від 1 січня 2016 року № 1 ( посилання)
Інформація щодо юридичних обмежень з боку РФ на транзит через
територію РФ товарів походженням з України до третіх країн
(Азербайджану, Грузії, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану,
Узбекистану, Китаю та інших), окрім Казахстану, відсутня.

РФ повністю зупинила транзит будь-яких товарів походженням з України
через свою територію, незалежно від країни кінцевого призначення.
Зафіксовано одиничні випадки транзиту товарів походженням з України
до Вірменії та Азербайджану через територію РФ.

* За інформацією з пунктів перетину кордону ДФС та українських експортерів.
ДОВІДКОВО:
Опрацьовуються альтернативні шляхи поставок товарів до третіх країн у східному напрямку в обхід території РФ.
Зокрема, 15.01.2016 року з Іллічівська відправиться пілотний рейс рейсу контейнерного поїзду за маршрутом
Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське та Чорне моря). (http://mtu.gov.ua/news/25163.html )

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ:
Мінекономрозвитку: питання експорту до РФ та транзиту її територією - тел. (044) 200 44 97 **
Мінінфраструктури: питання «альтернативних» шляхів транзиту - тел. (044) 222 02 12
ДФС: питання митного оформлення товарів - тел. (044) 590 48 71 (64)
У випадку надходження уточнюючої інформації з цього приводу - інформуватимемо додатково.

** У період з 7 по 11 січня гаряча лінія Мінекономрозвитку працюватиме в черговому режимі. Для отримання інформації просимо залишати свої запитання та
контакти для зворотного зв’язку на автовідповідачі чи надсилати на поштову скриньку exportcouncil@me.gov.ua

