
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

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 від 29.10.2019)  
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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 17 грудня 2019 року (протокол № 20) розглянув проект 

Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового 

порядку застосування статей 470 та 481 (реєстр. № 2288 від 29.10.2019), поданий 

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

підготовлений до розгляду Верховною Радою України у другому читанні. 

Законопроект розроблений з метою 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. 

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що Закон 

України від 12.09.2019 № 73-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку 

ввезення транспортних засобів на митну територію України” не забезпечив 

досягнення вищезазначеної мети у повному обсязі. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило пропозиції до даного законопроекту. 

Законопроект був прийнятий Верховною Радою України за основу 05 грудня 

2019 року із скороченням наполовину строку подання зауважень і пропозицій 

суб’єктів права законодавчої ініціативи. Після прийняття законопроекту у першому 

читанні до нього від народних депутатів України надійшло 16 пропозицій. За 

результатами розгляду цих пропозицій Комітетом враховано 11 пропозицій (№№ 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14), відхилено 5 пропозицій (№№ 1, 6, 8, 15, 16). 

Крім того, з метою більш чіткого визначення моменту виявлення порушень 

митних правил, які є предметом правового регулювання даного законопроекту, 

Комітет за результатами обговорення, керуючись пунктом 4 частини першої статті 

15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”,  пропонує абзаци третій 

та четвертий пункту 1 законопроекту після слів “цього Кодексу” доповнити словом 

“виявлені”. 

Враховуючи викладене, беручи до уваги суспільний резонанс навколо 

проблеми митного оформлення в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією та 
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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., прийняти у 

другому читанні та в цілому як Закон України з пропозицією Комітету, 

пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими 

Комітетом, та 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 


