
До реєстр. №  1082 

                                                                                                                         від 29.08.2019 р. 

 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та  митної  політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи 

(реєстр. №1082 від 29.08.2019) 

 
 

Комітет  Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні від 6 вересня 2019 року (протокол засідання № 2) 

розглянув проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи (реєстр. № 1082  від 29.08.2019), 

поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Струневичем В.О., 

Малюською Д.Л., Маріковським О.В., Безгіним В.Ю., Костюком Д.С., Заблоцьким 

М.Б. 

Метою даного законопроекту є імплементація в законодавство України 

положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та 

Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 

року відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Проект Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи» (далі – проект Закону) розроблено 

на виконання: 

статей 76, 84 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода),  

додатка XV до цієї Угоди в частині подальшої участі України в спільній 

транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзитну від 

20 травня 1987 року. 

Законопроектом передбачається прийняття окремого Закону України «Про 

режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної 

системи» та запровадження транзитних процедур, аналогічні тим, що передбачені 

Конвенцією про процедуру спільного транзиту. 
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Законопроектом встановлюються: основні засади організації та здійснення 

режиму спільного транзиту товарів через митну територію України; порядок і 

умови переміщення таких товарів митною територію України у режимі спільного 

транзиту; здійснення митних формальностей; застосування механізму 

гарантування сплати митного боргу; застосування спеціальних транзитних 

спрощень та інші особливості здійснення операцій режиму спільного транзиту. 

Прийняття Закону дозволить національним суб’єктам зовнішньоекономічної 

діяльності застосовувати сучасні європейські транзитні процедури, зокрема, 

використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення 

товарів від країни-відправлення до країни-призначення через всі кордони 

Договірних сторін Конвенції про процедуру спільного транзиту без затримок.  

Від такої європейської практики всі національні постачальники товарів 

будуть мати змогу здійснювати транзит товарів за прозорими та надійними 

правилами, а оновлена митна служба отримає можливість запровадити європейські  

процедури митного контролю за переміщенням товарів. 

Держава отримає в режимі реального часу обмін митною інформацією з 35 

країнами європейського регіону та підвищить ефективність використання системи 

аналізу ризиків. 

Згідно зі статтею 15а Конвенції про процедуру спільного транзитну, будь-яка 

третя країна може стати Договірною стороною цієї Конвенції, якщо її запрошено 

депозитарієм Конвенції за рішенням Об’єднаного комітету, який відповідає за 

адміністрування цієї Конвенції та забезпечення її належного виконання. 

Для отримання такого запрошення Україна повинна довести спроможність 

виконувати її умови, зокрема, використовуючи в односторонньому порядку до 

одного року національний модуль Нової комп’ютеризованої транзитної системи, 

яка використовується договірними сторонами Конвенції. Саме з цією метою і 

розроблено цей законопроект. 

В цілому підтримуючи ідею законопроекту щодо участі України в спільній 

транзитній процедурі та запровадження національної електронної транзитної 

системи, за наслідками обговорення пропонуємо з метою недопущення 

виникнення законодавчої колізії доповнити законопроект наступним: 

Розділ VІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту п’ятого 

доповнити новим пунктом шостим такого змісту: 

«6. Статтю 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30 із наступними 

змінами) доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту: 

«Національний банк України має право надавати центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, інформацію про банки, 

що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську 

таємницю, у випадках, передбачених Законом України «Про режим спільного 

транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». 

У зв'язку з цим, пункти шостий і сьомий проекту вважати пунктами сьомим і 

восьмим відповідно. 
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Головне науково-експертне Управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку до законопроекту зазначило, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень і пропозицій.  

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про режим 

спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи 

(реєстр. № 1082  від 29.08.2019), поданий народними депутатами України 

Гетманцевим Д.О., Струневичем В.О., Малюською Д.Л., Маріковським О.В., 

Безгіним В.Ю., Костюком Д.С., Заблоцьким М.Б., прийняти за основу та у 

цілому, як Закон України, з врахуванням наступної пропозиції народних 

депутатів України - членів Комітету: 

«Розділ VІ проекту «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту 

п’ятого доповнити новим пунктом шостим такого змісту: 

«6. Статтю 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30 із наступними 

змінами) доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту: 

«Національний банк України має право надавати центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, інформацію про банки, 

що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську 

таємницю, у випадках, передбачених Законом України «Про режим спільного 

транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». 

У зв'язку з цим, пункти шостий і сьомий проекту вважати пунктами сьомим і 

восьмим відповідно.» 
 

та техніко-юридичними правками. 

 

2.  Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено народного депутата України Д. О. Гетманцева – Голову Комітету з 

питань фінансів, податкової та митної політики. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує.  

 

 

 

Голова Комітету                                                                         Д.О. Гетманцев  


