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Р І Ш Е Н Н Я 

про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 

(реєстр. № 2288) 

 

 

06 листопада 2019 р. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 06 листопада 2019 року (протокол № 11) розглянув 

проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 (реєстр. № 2288), поданий 

народними депутатами України Ковальчуком О.В. та Гетманцевим Д.О. 

Метою законопроекту є створення передумов для комплексного врегулювання 

питання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні, 

забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у 

митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх 

верств населення при вирішенні зазначеного питання. 

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується доповнити розділ ХХІ 

“Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України пунктом 95, яким 

встановити, що:  

вчинення порушень митних правил, передбачених частинами четвертою – 

шостою статті 470 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року 

включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого 

частиною третьою зазначеної статті; 

вчинення порушень митних правил, передбачених частинами четвертою – 

шостою статті 481 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року 

включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого 

частиною третьою зазначеної статті. 

У разі прийняття законопроекту до осіб, які вчинили порушення митних 

правил, передбачені частинами четвертою – шостою статті 470 та частинами 

четвертою – шостою статті 481 МКУ, в період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року 

включно, застосовуватимуться санкції у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн. та 17000 

грн. відповідно. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило пропозиції до даного законопроекту. 

Беручи до уваги суспільний резонанс навколо проблеми митного оформлення 

в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією та розуміючи нагальну необхідність 

у розв’язанні цієї проблеми з урахуванням інтересів усіх верств населення, Комітет 

вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку 

застосування статей 470 та 481 (реєстр. № 2288), поданий народними 

депутатами України Ковальчуком О.В. та Гетманцевим Д.О. включити до 

порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та 

прийняти за основу і в цілому як Закон України з необхідними техніко-

юридичними правками. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України Ковальчука О.В. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

Голова Комітету                                                                                       Д.О.Гетманцев 

 


