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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ
сьомв СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
ю у 06 29 МОМЗ іще

м. Володимир-Волинський

Про звернення депутатів
Володимир - ВолинськоїМіської ради
до ВерховноїРади України
та КабінетуМіністрів України

Враховуючи звернення Народного депутата України І. В. Гузя від 27.05.2016
М 01 - 366/05/16, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо підтримки проекту Закону України М 4473 від 19.04.2016 «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо продовження строку транзитних
перевезеньдля автомобільного транспорту» (текст звернення додається).

2. Доручити секретарю міської ради, заступнику міського голови
СвідерськомуО.М.:

2.1. Надіслати звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради,
заступника міського голови Свідерського О„М„

Міський голова „
І

П. Д. Саганюк
Грищук 35708 и



Додаток
РішенняМіської ради
від М

Звернення звернення депутатів Володимир-ВолинськоїМіської ради до
Верховної Ради України та КабінетуМіністрів України

Володимир - Волинська міська рада підтимує проект Закону України М
4473 від 19.04.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
продовження строку транзитних перевезень для автомобільного транспорту».

Проектом закону пропонується надати право резидентам України
збільшити строки транзитних перевезень автомобільного транспорту особистого
користування на строк 30 діб. Рекомендуємо законотворцям збільшити цей
термін до 90 днів та ввести обов”язковий облік суб'єктів, що перетинають
кордон на автомобільному транспорті з іноземною реєстрацією

Відтоді, як 5 березня 2О13року було змінено порядок ввезення авто з
іноземною реєстрацією та скорочено терміни їх перебування в Україні,
зафіксовано чимало випадків, коли до власників авто з іноземною реєстрацією
надходять кількатисячні штрафи за «український простій». Нехай це і слугує
одним із джерел наповнення державного бюджету, однак при цьому держава
втрачає набагато більше коштів. Адже, завдяки можливості спрощеного
перетину кордону із суміжними європейськими країнами, перед волинянами
відкриваються широкі перспективи для розвитку ділових та робочих стосунків,
що сприяє покращенню добробуту населення в цілому. Водночас, існуючі
бюрократичні процедури, які навіть не дозволяють вільно використовувати на
території України авто, зареєстровані в іноземних компаніях, активізують
пошук корупційних схем не тільки при ввезені автомобілів, а й у процесі їх
експлуатації. Така ж ситуація спостерігається у всіх прикордонних регіонах
України.

З огляду на зазначене, з метою зняття соціальної напруги, що набуває
непередбачуваних проявів (блокування пунктів перетину кордону, перекриття
магістралей тощо), Володимир - Волинська міська рада пропонує розв'язати
проблему шляхом невідкладного внесення змін до чинного законодавства,
зокрема, в частині збільшення терміну тимчасового ввезення таких автомобілів
та приведення вартості їх розмитнення до раціонального рівня.

Секретар міської ради,
заступник міського голови О.Свідерський


