
П Р О Е К Т 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

про проект Закону України про режим спільного транзиту  

 (реєстр. № 9532 від 04.02.2019)  

 

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону України про режим 

спільного транзиту (реєстр. № 9532 від 04.02.2019), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

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. 

Законопроектом передбачено запровадити в Україні транзитні процедури, 

аналогічні тим, що передбачені Конвенцією про спільний режим транзиту, а саме – 

визначити основні засади, порядок та умови переміщення товарів митною 

територію України у спільному режимі транзиту, порядок здійснення митних 

формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, 

застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення 

операцій спільного режиму транзиту. При цьому передбачається застосовувати 

митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, 

запроваджених Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 

року.  

Усвідомлюючи необхідність виконання Україною міжнародних зобов’язань, 

закріплених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, Комітет зазначає, що текст законопроекту в 

цілому відповідає положенням Додатку 1 “Процедури спільного транзиту” до 

Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило ряд зауважень та пропозицій до законопроекту, але вважає, що за умови 

їх урахування він може бути прийнятий за основу. 

 Враховуючи викладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

режим спільного транзиту (реєстр. № 9532 від 04.02.2019), поданий Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу. 

2.  Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету, народного депутата України Южаніну Н.П. 

 

Голова Комітету                                                                               Н.П.Южаніна  


