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Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та  митної  політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про проект Закону 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 Донецькій та Луганській областях) 

 

(перше читання)  

 
 

___ травня  2018 року 

Протокол засідання №__. 

 

Комітет  Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні від ___ травня 2018 року розглянув проект Закону 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 Донецькій та Луганській областях)                       

(реєстр. № 8350 від 15.05.2018), поданий народними депутатами України 

Герасимовим А.В., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Южаніною Н.П.,                 

Вінником І.Ю.  

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

необхідність поширення пільг зі сплати ввізного мита, які тимчасово діють на 

період проведення антитерористичної операції, й на період здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС).  

Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до пункту 41 

Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» та поширити пільги по 

сплаті ввізного мита, що діють в умовах проведення антитерористичної 

операції, і на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях. 

 

Комітет підтримує спрямованість законопроекту.  



Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у 

своєму експертному висновку (вих. 18.05.2018 № 16/3-340/8350(105837) вважає, 

що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу. 
 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в 

цілому проект Закону 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 

Донецькій та Луганській областях) (реєстр. № 8350 від 15.05.2018), поданий 

народними депутатами України Герасимовим А.В., Бурбаком М.Ю.,                 

Ляшком О.В., Южаніною Н.П., Вінником І.Ю. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України               

Южаніну Н.П. 

 

 

 

Голова Комітету Н.П. Южаніна 

 


