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0. З А К О Н   У К Р А Ї Н И   З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

1. Про внесення змін до Митного кодексу України та 

деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму “єдиного вікна” та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при 

переміщенні товарів через митний кордон України 

 

  Про внесення змін до Митного кодексу України та 

деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму “єдиного вікна” та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при 

переміщенні товарів через митний кордон України 

 

2. 21. У пункті 1 статті 1 Закону України “Про 

стимулювання розвитку вітчизняного 

машинобудування для агропромислового комплексу” 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 

167; 2009 р., № 42, ст. 634): 

1) в абзаці першому слово “зберігання” замінити 

словами “зберігання, перевезення”; 

2) в абзаці другому слова “призначення, 

самохідні” замінити словами “призначення, 

спеціальні вагони для перевезення зерна, самохідні”. 

-1- Президент України 

Пункт 21 розділу ІІ Закону виключити. 

Враховано Виключено 

3. 25. В абзаці першому пункту 172.3 статті 172 

Закону України “Про державну підтримку сільського 

господарства України” (Відомості Верховної Ради 

України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 

2015 р., № 10, ст. 57) слова “виробництва, 

будівництва” замінити словами “виробництва, 

включаючи спеціальні вагони для перевезення зерна, 

будівництва”. 

-2- Президент України 

Пункт 25 розділу ІІ Закону виключити. 

Враховано Виключено  

 


