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ГО «АГЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ» 

Створена -  07.08.2014 р. при Волинській  торгово-
промисловій палаті в м. Луцьк. 

Юридична адреса  –м. Луцьк, вул.. Яровиця, 18. 

Організація створена і діє на основі добровільності, 
рівноправності його членів, самоврядування, законності та 
гласності.  

Керівник – Войло Інна Іванівна 

 

 

 



ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ ГО «АМС» 

                          ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 

 

ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ 

     

                                        Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва          співробітництва  (GIZ) ГМбХ, Німеччина  



Місія  ГО  
задоволення суспільних, економічних, соціальних, науково-
технічних, культурних, екологічних, та інших інтересів, зокрема в 
аспекті розвитку підприємництва та європейської інтеграції 

Візія ГО 
спільна реалізація мети діяльності на основі єдності інтересів 



Завдання ГО «АМС»: 
 

- розвиток в регіоні підприємництва та допомога в європейській та 
міжнародній інтеграції бізнесу -  через участь в загальнодержавних 
та міжнародних програмах та заходах. 

 

- посилення транскордонного співробітництва шляхом участі у 
спільних проектах/програмах, організація локальних, 
загальнодержавних та міжнародних програм та заходів.  

 

-  сприяння просуванню ідей «зеленої» економіки на Волині, 
формування регіонального та міжрегіонального зеленого ринку. 

 



Керівними органами Організації є:  
 
- Загальні Збори членів,  

- Рада Організації,   

- Голова організації,  

- Ревізійна комісія. 

 



Реалізовані проекти: 
«Зелені рішення для сталого розвитку Волині»  
 

 

 

 
за підтримки ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗЕЛЕНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ, яка 
виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ ГМБХ за дорученням 
Уряду Німеччини та спільно з Волинською ТПП 

 

Період реалізації:  25 липня 2017 р. – 15 травня 2018 р.  (триває) 

 

 

 



Мета проекту: 
- Стати провідником «зелених» рішень, популяризувати ідеї 

«зеленої» економіки на Волині, сприяти формуванню 
«зелених» продуктів та послуг 

Завдання: 
- Запровадження нових «зелених» послуг (інформаційно-

консультативних, освітніх, послуг по екологізації та озелененню 

підприємств ) 

- Ініціювати об'єднання «провайдерів» зелених послуг, бізнесу 
та влади на платформі палати. 

 
 

 

 



Результати: 
- Сформований комітет провайдерів «зелених» послуг з  10 

учасників. 

- Проведено 7 навчальних заходів для бізнесу(в т.ч. семінари, 
тренінги, курси) 

- Нові знання отримали більше 200 представників 
підприємств та організацій Волині. 

- Проведені 3 навчальні поїздки для обміну досвідом в м. 
Дніпро та Німеччину (Фрейбург, Штуттгарт) для ___ 
учасників. 

 

 
 



Результати: 
 

- Проведений форум «Зелена економіка» який відвідали 
більше 70 осіб 

- Конкурс зелених ініціатив 

- Проведені 3 навчальні поїздки для обміну досвідом в м. 
Дніпро та Німеччину (Фрейбург, Штуттгарт) для 26 
учасників. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



Новий  проект  

«Діалог зі сприяння торгівлі» 
- Квітень 2018 року – подання та відбір аплікаційної заявки: 

«АДВОКАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ ТА 
СПРОЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕДУР НА 
ДОСВІДІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯКІ 

ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ НА ВОЛИНСЬКІЙ МИТНИЦІ 
ДФС» 

 

 

 



- Грантодавець : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, що фінансується 
Європейським Союзом 

- 3-тя хвиля конкурсу (1-2016, 2-2017). 
 
 
 



Мета конкурсу: 

 

- Виявити проблеми з якими стикаються 
учасники ЗЕД у процесі взаємодії один з 
одним, з державними органами, а саме 
Волинською митницею ДФС. 
 

 

 

 

 

 

 



Мета конкурсу: 

- визначити успішні аспекти та недоліки в роботі 
митниці, оцінити рівень поінформованості  
учасників ЗЕД, щодо нововведень, які вводяться 
на законодавчому рівні та з’ясувати якої 
інформації для оптимізації процедур їм бракує, 
відстежити очікування учасників ЗЕД до 
впровадження реформ зі спрощення торгівлі; 

-   
 

 

 

 



Мета конкурсу: 

 

- підготувати висновки та рекомендації 
відповідним органам влади з метою покращення 
умов, спрощення та усунення бар’єрів для 
здійснення ЗЕД. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденції експорту 2017: 

 
- Збільшився на 40,5% до 2016р. 

- Переорієнтація на країни Європейського Союзу 

- 77,6% загального експорту Волині – ЄС 

- Найбільші обсяги експорту - Німеччина (31,6%), 
Польша(19,4%), Нідерланди (10,6%). 

 
 

 

 

 



Завдання проекту: 

 
- провести опитування: у 16 представників суб’єктів 

ЗЕД,  які здійснюють митні процедури  на 
Волинській митниці ДФС; 3 представників митниці (2 
– митні пости, 1 – центральний офіс регіональної 
митниці); 2 контролюючих служб (ветеринарний, 
санітарний, фітосанітраний, радіаційний контролі); 1 
– регіональна ТПП; 3 – митні брокери.  
 

 

 

 



Завдання проекту: 

 
- Підготувати аналітичний звіт по результатах 

опитування субєктів ЗЕД та  позиційний документ з 
рекомендаціями щодо вирішення 1 актуальної 
проблеми, визначеної у ході опитування 
 

 

 

 

 

 

 



Завдання проекту: 

 
- Врахування підготовлених висновків та 

рекомендацій відповідним органом влади шляхом 
внесення запропонованих заходів до планів  
(дорожніх) карт, створення спільних робочих груп. 
 

 

 

 

 

 

 



Очікування від проекту: 

 
- • Визначити бар’єри які ускладнюють здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності для підприємств;  

- • Визначити позитивні аспекти, а також недоліки в роботі 
Волинської митниці ДФС; 

- • Оцінити функціонування механізму «єдиного вікна» на 
митниці; 
 

 

 

 

 

 



Очікування від проекту: 

 
- Оцінити стан впровадження та реальної практики реалізації 

«попередніх рішень»; 

- Оцінити ступінь поінформованості суб’єктів ЗЕД щодо 
нововведень, які впроваджуються на митниці та ступінь їх 
використання; 

- Обговорити результати опитування, визначити можливі 
рішення для спрощення/поліпшення процедур пов’язаних із 
митним оформленням товарів; 
 

 

 

 

 



Очікування від проекту: 

 
- • Донести пропозиції по покращенню до центрального 

апарату ДФС України та Міністерства фінансів України; 

- • Проводити подальший моніторинг виконання органами 
ДФС нормативно-правових актів направлених на спрощення 
процедур торгівлі; 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Термін виконання: Квітень - жовтень 2018 року 

 

Партнери проекту – Волинська ТПП та Волинське 
обласне об’єднання Федерацій Роботодавців 

 

 

 

-                               

 
 

 

 



Запрошуємо Вас до співпраці! Дякуємо за увагу! 


