УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківськоїобласті
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 11 квітня 2017 року
м.Бурштин

№ 03/29 - 17

Про звернення міської ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання питання ввезення
та перебування на митній території України
автомобілів з іноземною реєстрацією та
припинення переслідувань владою водіїв
і фактичних власників таких автомобілів
Відповідно до
ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
вирішила:
1.Схвалити звернення міської ради до Президента України П. Порошенка, Голови
Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана щодо
необхідності прийняття закону щодо необхідності законодавчого врегулювання ввезення
та перебування на митній території України автомобілів з іноземною реєстрацією та
припинення переслідувань владою водіїв і фактичних власників таких автомобілів.
2.Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Голові Верховної Ради України
А. Парубію, Прем’єр-міністру України В. Гройсману .
3.Дане рішення та звернення опублікувати в газеті «Бурштинський вісник», розмістити на
веб-сторінці Бурштинської міської ради.
4.Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу та
голову комісії ради з питань гуманітарної політики І. Мазур.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до рішення Бурштинської міської ради
від 11.04.2017 № 03/29-17
Президенту України
П. Порошенку
Голові Верховної Ради України
А. Парубію
Прем’єр-міністру України
В. Гройсману
ЗВЕРНЕННЯ
Сьогодні в Україні перебуває близько 1,5 мільйони автомобілів з іноземною
реєстрацією. При цьому згідно з чинним законодавством громадяни України мають право
тимчасово ввозити автомобіль з-за кордону тільки в режимі «транзит» на 5 або 10 діб, в
цей же час іноземці можуть тимчасово ввозити автомобілі на період до 1 року.
Вартість розмитнення автомобілів є непосильною для більшості громадян України,
внаслідок чого вони змушені вдаватися до використання різних, у тому числі, сумнівних
схем. Недосконалість законодавства та встановлення несправедливих тарифів на
розмитнення автомобілів викликали велике обурення серед власників автомобілів з
іноземною реєстрацією, свідченням чого є численні акції протесту у всій Україні.
Натомість органи державної влади замість пошуку шляхів вирішення цієї
проблеми, фактично розпочали репресії відносно власників таких автомобілів. Починаючи
з листопада 2016 року співробітники митниці ДФС та Головних управлінь Національної
поліції в Київській, Волинській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській,
Одеській та інших областях проводять спільні рейди, затримують та вилучають автомобілі
з іноземною реєстрацією, порушуючи законодавство та права громадян України.
Народними депутатами з метою вирішення вищевказаної проблеми внесено на
розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних
засобів особистого користування)» (реєстраційний номер 5567), яким, зокрема
пропонується запровадження умовного часткового звільнення від оподаткування митними
платежами транспортних засобів особистого користування і встановлення справедливої
плати за їх тимчасове ввезення на митну територію України громадянами-резидентами, а
також посилення контролю за транзитним переміщенням транспортних засобів
особистого користування.
Зважаючи на вищезазначене, просимо:
1. Вжити заходів щодо законодавчого врегулювання питання ввезення та
перебування на митній території України автомобілів з іноземною реєстрацією.
2. Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів
особистого користування)» (реєстраційний номер 5567).
3. Припинити переслідування водіїв та фактичних власників автомобілів з
іноземною реєстрацією з боку митниці ДФС та Головних управлінь Національної поліції
України в областях.
Прийнято на позачерговій 29 сесії
Бурштинської міської ради
сьомого скликання
11 квітня 2017 року

