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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 червня 2018 року 

 

 

 

Про проект Закону України «Про внесення змін  

до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями 

Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань» 

 (реєстр. № 8383 від 18.05.2018 року) 

 

 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції про 

права осіб з інвалідністю та деяких інших питань» (реєстр. № 8383 від 16.05.2018 

року), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,              

Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та 

Бурбаком М.Ю., Комітет зазначає наступне. 

Запропонований проект Закону розроблено з метою приведення чинного 

законодавства у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб 

з інвалідністю, а також з метою забезпечення комплексного врегулювання 

питання соціального захисту громадян, які братимуть участь у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Законом України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» 

№ 1490-VIII від 07.09.2016 року внесено зміни до цих документів у зв’язку з 
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уточненням офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) і Факультативного 

протоколу до неї, а саме слово «інвалід» замінено словами «особи з 

інвалідністю». 

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» передбачено здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Заходи). 

Відповідно до Указу Президента України від 30.04.2018 року № 116/2018 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 

року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та 

Луганській областях» та Наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ «Про 

початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на 

території Донецької та Луганської областей» з 14.00 30 квітня 2018 року 

широкомасштабна антитерористична операція завершилась та розпочато 

операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській 

областях. 

Законопроектом пропонується внести наступні зміни до Митного кодексу 

України: 

1) у пункті 18 частини першої статті 370 слова «інвалід» та «інвалідна 

коляска» замінити відповідно словами «особа з інвалідністю» та «крісло 

колісне»; 

2)  на період здійснення Заходів поширити дію пункту 41 Розділу XXІ 

«Прикінцеві та перехідні положення», що дасть можливість звільнити від 

оподаткування ввізним митом: 

 спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети), 

виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб 

правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України; 

 нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та 

шоломів; 

 лікарські засоби та медичні вироби, що призначені для надання 

медичної допомоги фізичним особам, які у період здійснення Заходів  зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням внесених 

зауважень. 

Водночас, необхідно зазначити, що на розгляді у Верховній Раді України 

знаходиться законопроект за реєстр. № 8350 «Про внесення зміни до пункту 41 

розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України 

щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
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Донецькій та Луганській областях», який містить аналогічну за змістом норму 

щодо поширення дії пункту 41 Розділу XXІ Митного кодексу України на період 

здійснення Заходів. 

Проте законопроект за реєстр. № 8383 є більш комплексним і спрямований 

на вирішення питань, пов’язаних із здійсненням Заходів та приведенням 

термінології до Конвенції про права осіб з інвалідністю.  

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з 

положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань» 

(реєстр. № 8383 від 18.05.2018 року), поданий народними депутатами України 

Третьяковим О.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Рибчинським Є.Ю. та Бурбаком М.Ю., за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як Закон.  

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, який визначено головним з його 

опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


