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Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 липня 2016 року 

 

Про проект Закону України 

 про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку 

завершення митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для 

транспортних засобів, ввезених для забезпечення проведення 

антитерористичної операції 

(реєстр. № 4729 від 30.05.2016 року) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо порядку завершення митних режимів транзиту та 

тимчасового ввезення для транспортних засобів, ввезених для забезпечення 

проведення антитерористичної операції (реєстр. № 4729 від 30.05.2016 року), 

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

Комітет зазначає наступне. 

На думку авторів законопроекту, його прийняття вирішить проблему 

завершення митних режимів транзиту та тимчасового ввезення транспортних 

засобів, ввезених, переданих та знищених у зоні проведення 

антитерористичної операції. 

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до статей 380 

«Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів 

особистого користування на митну територію України» та 381 «Особливості 

ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з 

метою транзиту через митну територію України» Митного кодексу України і 

передбачити таке: 

1) тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування 

можуть бути передані у володіння, користування або розпорядження іншим 

особам, якщо це стосується випадків передачі транспортних засобів 



підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби 

безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення 

проведення антитерористичної операції. 

Діючою редакцією частин 4 і 5 статті 380 Митного кодексу України 

передбачено, що: а) тимчасово ввезені транспортні засоби особистого 

користування можуть використовуватися на митній території України 

виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, 

для їхніх особистих потреб; б) транспортні засоби особистого користування, 

що класифікуються за товарною позицією 8903 згідно з УКТ ЗЕД, можуть 

використовуватися громадянами, які ввезли їх в Україну, а також 

громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами, які мають 

належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення, за умови 

використання транспортного засобу від імені і згідно з інструкціями 

користувача права на тимчасове ввезення; в) такі транспортні засоби не 

можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, 

бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або 

розпорядження іншим особам; г) тимчасово ввезені транспортні засоби 

особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території 

України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього 

Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, 

знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на 

митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до 

закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів; 

2) у разі знищення тимчасово ввезених транспортних засобів особистого 

користування у зоні проведення антитерористичної операції, отримання, 

використання та подальше знищення яких підтверджується документами, 

виданими підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної прикордонної служби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, в 

установленому Кабінетом Міністрів України порядку, митний режим 

тимчасового ввезення завершується. Вивезення таких транспортних засобів 

за межі митної території не вимагається. 

Діючою редакцією частини 6 статті 380 Митного кодексу України 

передбачено, що у разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених 

транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії 

обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення 

зупиняється за умови надання органам доходів і зборів власниками таких 

транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється 

поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь 

держави чи знищення або руйнування; 



3) у разі знищення транспортних засобів особистого користування, 

ввезених на митну територію України з метою транзиту, у зоні проведення 

антитерористичної операції, отримання, використання та подальше знищення 

яких підтверджується документами, виданими підрозділами Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, Служби безпеки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, в установленому Кабінетом Міністрів України 

порядку, митний режим транзиту завершується. Вивезення таких 

транспортних засобів за межі митної території не вимагається. 

Діючою редакцією частини 3 статті 381 Митного кодексу України 

передбачено, що у разі знищення чи повного зіпсування транспортних 

засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з 

метою транзиту, внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг 

строку їх транзиту зупиняється, а внесена грошова застава повертається 

особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженій ними особі, за 

умови надання такою особою органам доходів і зборів достатніх доказів 

знищення чи повного зіпсування транспортного засобу. 

Міністерство оборони України не підтримує прийняття законопроекту і 

вважає, що реалізація положень законопроекту може сприяти виникненню 

корупційної складової під час запровадження спрощеної процедури 

завершення митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для 

транспортних засобів, ввезених для забезпечення проведення 

антитерористичної операції, а застосування спрощеної процедури повинно 

здійснюватися тільки з урахуванням довідки (будь-якого іншого документу) 

спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної 

допомоги про визнання автомобіля гуманітарною допомогою у кожному 

конкретному випадку. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

рекомендує прийняти законопроект за основу. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку завершення 

митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для транспортних засобів, 

ввезених для забезпечення проведення антитерористичної операції (реєстр. 

№ 4729 від 30.05.2016 року), поданий народними депутатами України 

Хмілем М.М. та Денісовою Л.Л., за результатами розгляду у першому 

читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 



2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань податкової та 

митної політики, який визначено головним з його опрацювання.  

 

Голова Комітету                                                               О. ТРЕТЬЯКОВ   


