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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 6 липня 2016 року 

 

 

Про проект Закону України 

«Про визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів, ввезених для 

забезпечення проведення антитерористичної операції» 

 (реєстр. № 4728 від 30.05.2016 року) 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про визнання гуманітарною 

допомогою транспортних засобів, ввезених для забезпечення проведення 

антитерористичної операції» (реєстр. № 4728 від 30.05.2016 року), поданий 

народними депутатами України Хмілем М.М. та Денісовою Л.Л., Комітет 

зазначає наступне. 

Метою прийняття Закону є врегулювання проблеми наявності на території 

України транспортних засобів з порушенням умов перебування у митному 

режимі транзиту або тимчасового ввезення, ввезених і переданих у зону 

проведення антитерористичної операції. 

Законопроектом пропонується: 

1. Транспортні засоби, що ввезенні у період проведення антитерористичної 

операції (з початку проведення антитерористичної операції 14 квітня 2014 року) 

для отримання і використання Збройними Силами України, Національною 

гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України 

військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством 

внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною 

спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв'язку та 

захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної 

операції до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень» 
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від 16.07.2015 року 640-VIII (цей Закон набув чинності 06.09.2015 року), вважати 

такими, що визнані гуманітарною допомогою відповідно до Закону України 

«Про гуманітарну допомогу». 

2.  Державній фіскальній службі України забезпечити здійснення митного 

оформлення транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою 

відповідно до цього Закону, без оподаткування та справляння плати за 

здійснення митних формальностей на підставі таких документів: 

– письмової заяви особи (пропозиції донора), яка ввезла транспортний 

засіб на митну територію України, про надання отримувачу цього транспортного 

засобу в якості гуманітарної допомоги із зазначенням конкретного набувача, 

якому він був переданий; 

–  письмової згоди отримувача на одержання транспортного засобу в якості 

гуманітарної допомоги та передачі його набувачу; 

–  заяви набувача щодо потреби у забезпеченні транспортним засобом; 

– документального підтвердження отримання і використання 

транспортного засобу Збройними Силами України, Національною гвардією 

України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими 

формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ 

України, Державною прикордонною службою України, Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою 

транспорту, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації 

України для забезпечення проведення антитерористичної операції; 

- копії технічного паспорту на транспортний засіб. 

3. Статтю 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» доповнити 

новою частиною, відповідно до якої транспортні засоби, ввезені для 

забезпечення проведення антитерористичної операції та визнані гуманітарною 

допомогою, підлягають передачі Збройним Силам України, Національній гвардії 

України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим 

формуванням, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, 

Державній прикордонній службі України, Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій, Державній спеціальній службі транспорту, Державній 

службі спеціального зв'язку та захисту інформації України протягом 10 днів 

після їх митного оформлення для відомчої реєстрації. 

4. Дію цього Закону обмежити терміном в 12 місяців з дня набрання ним 

чинності.  

5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для 

реалізації цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

При розгляді цього питання слід врахувати, що Головне юридичне 

управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках до 

законопроектів неодноразово звертало увагу на те, що пропозиції в 

законопроектах щодо приведення Кабінетом Міністрів України своїх 
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нормативно-правових актів у відповідність із прийнятим законом у певний 

термін (двомісячний строк) з дня набрання ним чинності є юридично 

некоректним, оскільки реалізація норм прийнятого закону ставиться в 

залежність від прийняття Урядом України у майбутньому підзаконних актів.  

Враховуючи запропоноване авторами законопроекту обмеження терміну 

його дії 12 місяцями з дня набрання ним чинності, фактично дія закону в часі 

буде значно зменшена і буде залежати від часу прийняття Урядом необхідних 

підзаконних актів або закон взагалі не набуде чинності. 

Крім того, на думку членів Комітету, ця норма не повинна поширюватися 

на зміни до статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу». 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та 

Національна гвардія України підтримують законопроект. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна 

спеціальна служба транспорту не мають пропозицій та зауважень до 

законопроекту. 

Служба безпеки України підтримує законопроект, проте зауважує, що «з 

метою недопущення надалі використання транспортних засобів, ввезених для 

забезпечення проведення антитерористичної операції (як гуманітарної 

допомоги), не за призначенням,  їх відчуження третім особам, тощо, 

пропонується передбачити в законопроекті норми, згідно з якими 

визначатиметься ефективний механізм обліку таких транспортних засобів та 

встановлюватимуться додаткові обмеження, які унеможливлюватимуть їх 

використання не за призначенням набувачами гуманітарної допомоги». 

Міністерство внутрішніх справ України підтримує законопроект за 

умови його доопрацювання і врахування висловлених зауважень, а саме: 

відповідно до статті 34 Закону України «Про дорожній рух» транспортні 

засоби підлягають державній або відомчій реєстрації. Враховуючи вимоги 

частини сьомої цієї статті, якою визначено які саме транспортні засоби 

підлягають відомчій реєстрації і яким органом ця реєстрація здійснюється, 

транспортні засоби Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань підлягають державній, а не відомчій реєстрації. Тому пропонується в 

абзаці третьому пункту 2 розділу III законопроекту слово «відомчої» замінити 

словами «державної або відомчої»; 

слід урахувати вимоги статті 2 Закону України «Про деякі питання 

ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», якою 

визначено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та 

першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що 

були в користуванні, або виготовлених в Україні, здійснюється за умови їх 

відповідності екологічним нормам. 

Міністерство оборони України вважає, що реалізація положень 

законопроекту може сприяти виникненню корупційної складової і не підтримує 

його прийняття. 

Державна фіскальна служба України не підтримує законопроект, 

зауважуючи зокрема, що: 
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запропоновані вимоги щодо здійснення митного оформлення вказаних 

транспортних засобів на підставі додаткових документів суперечать нормам 

Митного кодексу України; 

законопроектом не запропоновано врегулювати питання притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб за порушення митних правил згідно зі 

статтями 470 та 481 Митного кодексу України щодо перевищення строків 

транзиту та тимчасового ввезення при ввезенні транспортних засобів; 

у рамках зазначеної законодавчої пропозиції слід врегулювати питання 

дотримання вимоги, встановленої абзацом сьомим частини першої статті 2 

Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та 

реєстрації транспортних засобів», щодо здійснення пропуску на митну 

територію України з метою вільного обігу та першої реєстрації в Україні 

транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 

згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію 

України, нових і таких, що були в користуванні, за умови їх відповідності 

екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком 

транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію 

України до 31 грудня 2015 року включно. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту у 

запропонованій редакції і зазначає, що його норми не узгоджуються із нормами: 

частини першої статті 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», 

згідно з якою визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою 

здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань 

гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку; 

частини першої статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу», 

згідно з якою митне  оформлення  вантажів (товарів) без справляння плати за 

виконання  митних  формальностей  поза місцем розташування органів доходів  

і зборів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів  і  зборів,  

здійснюється  органами  доходів  і  зборів за наявності  рішення  відповідних 

спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги 

про визнання таких вантажів (товарів) гуманітарною допомогою; 

частини шостої статті 257 Митного кодексу України, згідно з якою умови 

та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення 

митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом. Поряд 

з цим, положення розділу II законопроекту дозволяють їх неоднозначне 

тлумачення, оскільки митне оформлення пропонується здійснювати на підставі 

документів (письмової заяви, письмової згоди та інших документів), але не 

шляхом їх подання; 

частини першої статті 287 Митного кодексу України та абзацу четвертого 

пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, згідно з якими для 

звільнення гуманітарної допомоги від обкладення митом, для звільнення 

операції із ввезення на митну територію України майна як гуманітарної 

допомоги від оподаткування податком на додану вартість, гуманітарна допомога 

має бути визнана такою згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну 

допомогу». 



 5 

Міністерство соціальної політики України підтримує необхідність 

вирішення нагальної проблеми завершення митних режимів транзиту та 

тимчасового ввезення для транспортних засобів ввезених, переданих та 

знищених в зоні проведення АТО. Проте, не погоджується із врегулюванням 

порушеного питання шляхом внесення змін до Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» та надання таким транспортним засобам статусу вантажів, визнаних 

гуманітарною допомогою, оскільки: 

1) на момент їх ввезення не діяла відповідна норма щодо можливості 

визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів, що надходять у період 

проведення антитерористичної операції для отримання і використання  

Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, 

Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Державною прикордонною службою України, Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, 

Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України для 

забезпечення проведення антитерористичної операції; 

2) повноваження приймати рішення про визнання гуманітарною 

допомогою вантажів покладено на Мінсоцполітики і відповідне рішення у 

кожному конкретному випадку приймається за погодженням із органами доходів 

і зборів, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я, у сфері 

економічного розвитку, державну фінансову політику, державну політику у 

сфері цивільного захисту, Міністерством внутрішніх справ України, органами 

Національної поліції, Національним банком України. Таким чином, надання 

транспортним засобам статусу гуманітарних вантажів шляхом прийняття 

Верховною Радою України відповідного законодавчого акту є нелегітимним;   

3) проектом акту не визначений механізм доведення факту передачі та 

використання автомобільної техніки для забезпечення військових потреб в зоні 

АТО; 

4) врегулювання завершення відповідного митного режиму для таких 

транспортних засобів необхідно здійснити шляхом внесення змін до 

нормативних актів, якими безпосередньо регулюється процедура завершення 

митних режимів транзиту та тимчасового ввезення на територію України 

транспортних засобів та сплата необхідних митних платежів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень, зокрема, про те, що: 

1) доручення Державній фіскальній службі України забезпечити 

здійснення митного оформлення транспортних засобів, визнаних гуманітарною 

допомогою відповідно до цього Закону, без оподаткування та справляння плати 

за здійснення митних формальностей має ознаки конфлікту компетенцій, адже 

згідно з положеннями частини 9 статті 116 Основного Закону саме Кабінет 

Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади; 
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2) питання переліку документів, на підставі яких здійснюється митне 

оформлення відповідних транспортних засобів без оподаткування та справляння 

плати за здійснення митних формальностей, має унормовуватись на 

підзаконному рівні, зокрема, нормативно-правовими актами відповідних 

центральних органів виконавчої влади; 

3) запропонований у розділі ІІ законопроекту порядок ідентифікації 

відповідних транспортних засобів у поєднанні з відсутністю обліку відповідними 

державними органами зазначених у законопроекті транспортних засобів 

створюватимуть підґрунтя для корупційних ризиків у подальшому правовому 

застосуванні запропонованих приписів; 

4) реалізація законопроекту, вочевидь, впливатиме на доходну частину 

Державного бюджету України, що потребує узгодження супровідних документів 

до законопроекту із вимогами статті 27 Бюджетного кодексу України. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

рекомендує прийняти законопроект за основу. 

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту, проте враховуючи 

численні зауваження, висловлені до нього, вважають, що він потребує суттєвого 

доопрацювання.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів, ввезених для 

забезпечення проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 4728 від 

30.05.2016 року), поданий народними депутатами України Хмілем М.М. та 

Денісовою Л.Л., за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


