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Практически у каждой фирмы есть автомо-
били, которые периодически продаются или по-
купаются. А зачастую происходит и то, и другое 
одновременно. 

Автовладельцы знают: любая машина требует 
постоянного внимания и автомобили фирм — 
не исключение. Разница с содержанием автомо-
билей юридическими лицами заключается в том, 
что хлопот добавляется не только водителю, 
но и бухгалтеру фирмы. Ведь все расходы на ав-
тотранспорт следует документально подтвердить 
и обосновать.

Одним из видов расходов, доставляющих 
немало хлопот учетным работникам, является 
налог с владельцев транспортных средств, кото-
рый относится к виду налога, расчет по которому 
сдается, как правило, один раз в году, а уплата 
производится ежеквартально. Естественно, что 
напоминание хотя бы раз в году о нюансах исчис-
ления и уплаты такого вида налога всегда очень 
актуально и востребовано.

Известно, что по способу взыскания налоги 
делятся на прямые и непрямые (косвенные). 
Прямые налоги зависят от дохода или имущества, 
и плательщиками являются непосредственные 
собственники этих доходов или имущества (на-
пример, налог на землю, налог с владельцев 
транспортных средств, налог с доходов физиче-
ских лиц).

Непрямые (косвенные) налоги существуют 
в виде наценки к цене товара (работы, услуги). 
Плательщиками непрямых налогов является 
конечный потребитель данных товаров (работ, 
услуг), но он непосредственно не уплачивает 
в бюджет эти налоги. Сначала непрямые налоги, 
входящие в цену реализации товаров (работ, 
услуг), от потребителя получает продавец то-
варов, исполнитель (работ, услуг), на которых 
в свою очередь возложена обязанность по пере-
числению непрямых налогов в бюджет.

Налог с владельцев транспортных средств от-
носится к прямым видам налогов и взыскивается 
в результате приобретения и аккумулирования 

Налог с владельцев 
транспортных средств 
в 2008 году
Людмила Волинец

материальных ресурсов. Уплата данного вида 
налога никоим образом не зависит от результатов 
деятельности предприятия. Таким образом, неза-
висимо от того, осуществляется ли хозяйственная 
деятельность в текущем году предприятием или 
нет, налог с владельцев транспортных средств 
уплачивать необходимо. 

Специальным законом, определяющим глав-
ные положения взимания налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных 
машин и механизмов (круг плательщиков на-
лога, объекты налогообложения, ставки налога, 
льготы по нему и т. п.), является Закон о налоге 
с владельцев транспортных средств. 

Плательщики Налога с владельцев 
траНсПортНых средств

Плательщиками налога с владельцев транс-
портных средств и других самоходных машин 
и механизмов являются не только предприятия — 
юридические лица, но и граждане (рис.1).

Обращаем внимание, что субъекты, избравшие 
особое налогообложение (упрощенную систему), 
от уплаты налога с владельцев транспортных 
средств Указом № 727/98 не освобождены, а по-
этому если «единоналожники» (как физические, 
так и юридические лица) имеют зарегистриро-
ванные в Украине согласно законодательству 
собственные транспортные средства, которые 
в соответствии со ст. 2 Закона о налоге с вла-
дельцев транспортных средств являются объ-
ектом налогообложения, то они также являются 
плательщиками данного вида налога и должны 
уплачивать этот налог по общим правилам.

объекты НалогообложеНия
Статья 2 Закона о налоге с владельцев транс-

портных средств содержит перечень транспорт-
ных средств как подлежащих налогообложению, 
так и тех, за которые указанный налог упла-
чивать не нужно. Для однозначного отнесения 
таких транспортных средств к объектам налого-
обложения применяется кодирование согласно 
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Рис. 1

Украинской классификации товаров внешнеэко-
номической деятельности (Укт вЭд), положен-
ной в основу товарной классификационной схемы 
таможенного тарифа Украины. 

Для юридических лиц налог с владельцев 
транспортных средств является налогом на иму-
щество и уплачивается за собственные транс-
портные средства, зарегистрированные и чис-
лящиеся на балансе предприятия на 1 января 
отчетного года. 

Объекты обложения налогом с владельцев 
транспортных средств представлены на рис. 2.

Объектами обложения налогом с владельцев 
транспортных средств не являются транспортные 
средства, представленные на рис.3.

Рассмотрим особенности отнесения тех или 
иных транспортных средств к конкретному коду 
УКТ ВЭД. Из структуры приведенных на рис. 2 
и 3 транспортных средств, являющихся и не яв-
ляющихся объектом налогообложения, становит-
ся понятным, насколько важным для владельцев 
транспортных средств является их правильная 
классификация. Вокруг отдельных позиций на-
логовики и налогоплательщики ломают копья 
уже не первый год. 

Седельные тягачи 
Седельные тягачи классифицируются по то-

варной позиции по коду 87 01 — «тракторы». 
Понятие «тракторы» включает транспортные 

средства, предназначенные в основном для пере-
возки либо буксирования других транспортных 
средств, приспособлений или грузов, поэтому 
седельные тягачи отнесены к указанной товарной 
позиции «тракторы». 

В настоящее время седельные тягачи выделе-
ны в отдельную позицию при исчислении налога 
с владельцев транспортных средств.

Автомобили специального назначения 
Также необходимо определиться с вопросами, 

связанными с отнесением тех или иных транс-
портных средств к автомобилям специального 
назначения (код 87 05). 

Грузовые автомобили отвечают коду УКТ ВЭД 
8704 «грузовые автомобили», но на базе таких 
автомобилей могут выпускаться и специальные, 
оборудованные устройствами, предназначенными 
для выполнения определенных технологических 
(не транспортных функций, то есть автомобили, 
которые не могут выполнять транспортные функ-
ции) (код по УКТ ВЭД — 8705). 

К тому же для правильной классификации 
транспортных средств следует различать специ-
альные и специализированные автомобили (ст. 1 
Закона об автотранспорте).

транспортное средство специализированного 
назначения — транспортное средство, предназна-
ченное для перевозки определенных категорий 
пассажиров или грузов (автобус для перевозки 
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Рис. 2

детей, инвалидов, пассажиров определенных 
профессий, самосвал, цистерна, седельный тя-
гач, фургон, скорая медицинская помощь, ав-
томобиль инкассации, ритуальный автомобиль 
и т.п.) и имеющее специальное оборудование 
(такси, бронированный, оборудованный специ-
альными световыми и звуковыми сигнальными 
устройствами и т.п.). Каких-либо исключений для 
налогообложения специализированных транс-
портных средств Закон о налоге с владельцев 
транспортных средств не предусматривает.

транспортное средство специального назначе-
ния — транспортное средство, предназначенное для 

выполнения специальных рабочих функций (для 
аварийного ремонта, автокран, пожарная, автобе-
тономешалка, вышка разведывательная или буро-
вая на автомобиле, для транспортировки мусора 
и других отходов, техническая помощь, автомобиль 
уборочный, автомобиль-мастерская, радиологиче-
ская мастерская, автомобиль для передвижных 
телевизионных и звуковых станций и т.п.). 

Таким образом, автомобили могут быть спе-
циальными и специализированными. При этом 
к специальным относятся автомобили, по своей 
конструкции и оборудованию предназначенные 
для выполнения специальных рабочих функций. 
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Рис. 3

Основной целью транспортного средства по дан-
ной товарной позиции не является перевозка 
людей или грузов. 

специализированными считаются автомоби-
ли, которые по своей конструкции и оборудова-
нию предназначены для перевозки пассажиров 
или грузов определенных категорий. 

Грузопассажирские автомобили 
Как правило, проблемы возникают при 

классификации всех автотранспортных средств 
двойного назначения, в особенности грузопас-
сажирских. Рассмотрим, к примеру, автомобиль 
ИЖ-2715 (так называемый пирожок). Под кодом 
87 03 УКТ ВЭД значатся автомобили легковые 
и прочие моторные транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки людей (кроме автомо-
билей, классифицируемых в товарной позиции 
87 02), включая грузопассажирские автомобили-
фургоны и гоночные автомобили. 

В данной товарной позиции термин «грузопас-
сажирский автофургон» означает транспортные 
средства с максимальным количеством в девять 
мест для сидения (включая водителя), внутреннее 
пространство которых может без конструктив-
ных изменений использоваться для перевозки 
и людей, и грузов. Такие транспортные средства 
относятся к автомобилям двойного назначения. 

Грузопассажирские автофургоны, согласно 
УКТ ВЭД, классифицируются в товарной позиции 
87 03 «Автомобили легковые». 

Большегрузные самосвалы (БелАЗы и прочие)
Как налогоплательщикам классифициро-

вать большегрузные самосвалы (марки БелАЗ 
и аналогичные им), применяемые, в частности, 
предприятиями горнодобывающей отрасли в от-
крытых карьерах, шахтах, рудниках для транс-
портировки различных грузов? 

Чтобы понять суть проблемы, связанной с та-
кими большегрузными самосвалами, обратим-
ся к Постановлению Высшего хозяйственного 
суда Украины (ВХСУ) от 02.03.2005 г. № 41/71а 
«О признании недействительными налоговых 
уведомлений-решений, налогового требования 
и акта». Так, по мнению государственной налого-
вой инспекции в г. Дружковка Донецкой области, 
выступающей ответчиком в деле, автомобили 
БелАЗ подпадают под товарную позицию 87.04 
как автомобили для транспортировки грузов, 
поэтому являются объектом налогообложения. 
Акционерное общество закрытого типа «Веско», 
выступающее истцом в деле, утверждает, что 
указанные автомобили относятся к другой по-
зиции Гармонизированной системы, в частности, 
товарной позиции 87.09: заводские грузовики, 
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самоходные, не оснащенные подъемными или 
погрузочно-разгрузочным оборудованием, такого 
типа, как используемые на фабриках, складах, 
в доках или аэропортах для транспортировки то-
варов на короткие расстояния. Поскольку товар-
ная позиция 87.09 в объекты налогообложения 
не включена, то налог с владельцев транспорт-
ных средств начислен безосновательно. 

Суд указал, что при решении подобных во-
просов необходимо исходить из наличия общих 
Правил толкования Гармонизированной системы 
кодирования товаров, на которой, собственно, 
и базируется УКТ ВЭД. Согласно подпункту «а» 
п.3 таких Правил позиции, дающей специальное 
описание, отдается предпочтение перед позици-
ями, дающими общее описание. 

Товарная позиция 87 04 устанавливает общие 
признаки: самосвалы, приспособленные к бездо-
рожью без дополнительных признаков — условий 
эксплуатации, оборудования, прочих эксплуата-
ционных характеристик. В отличие от нее, товар-
ная позиция 87 09 определяет специальные при-
знаки транспортного средства: принадлежность 
к заводу, использование на складах, в аэропортах 
для транспортирования грузов на короткие рас-
стояния. Исходя из изложенного позиция 87 09 
Гармонизированной системы по сравнению с по-
зицией 87 04 дает более специальное описание 
транспортного средства. 

В соответствии с подпунктом «с» п. 3 Правил 
толкования гармонизированной системы, если 
товары могут подпадать под классификацию 
по двум и более позициям, они классифициру-
ются по позиции, которая является последней 
в цифровой последовательности. Следовательно, 
в рассматриваемом случае должна применяться 
товарная позиция 87 09 как последняя в цифровой 
последовательности. Таким образом, в результате 
анализа Правил толкования Гармонизированной 
системы кодирования товаров ВХСУ пришел 
к выводу о невозможности применения к автомо-
билям БелАЗ товарной позиции 87 04, на которой 
настаивали контролирующие органы. Кроме того, 
суд, исследовав Руководство по эксплуатации 
автомобилей БелАЗ, заключил, что указанные 

транспортные средства могут использоваться 
исключительно на специальных путях горнодо-
бывающих предприятий и непригодны для ис-
пользования в условиях бездорожья. Поэтому они 
не могут относиться к товарной позиции 87 04, 
а значит, не являются объектом для взимания 
налога с владельцев транспортных средств. 

Самодельные транспортные средства 
Самостоятельно собранные транспортные 

средства, зарегистрированные в установленном 
порядке, являются объектом налогообложения 
согласно положениям Закона о налоге с владель-
цев транспортных средств. 

Разрешение споров при классификации 
транспортных средств

В случае не согласия налогоплательщиков 
с действиями налоговых органов относительно 
отнесения транспортных средств и других само-
ходных машин и механизмов к кодам товарной 
номенклатуры, в соответствии с разъяснениями 
Гостаможни, рекомендуется получать от налого-
плательщиков выводы органов, к компетенции 
которых относится определение кодов товарной 
номенклатуры.

ставки и исчислеНие Налога
Законом о налоге с владельцев транспортных 

средств предусмотрено, что исчисление налога 
с владельцев наземных транспортных средств 
осуществляется исходя: 
•	из объема цилиндров двигателя — для трак-

торов, автомобилей, мотоциклов, мопедов, 
велосипедов с двигателем; 

•	из мощности двигателя — для автомобилей 
с электродвигателем каждого вида и марки 
транспортных средств; 

•	из длины транспортного средства — для яхт, 
судов парусных со вспомогательным двига-
телем или без него, лодок моторных, катеров 
и прочих водных транспортных средств. 
Ставки налога с владельцев транспортных 

средств и других самоходных машин и механиз-
мов приведены в табл. 1.

Таблица 1

код описание объектов налогообложения 
ставка налога на год (с 100 куб. см 

объема цилиндров двигателя, из 1 квт 
мощности двигателя или 100 см длины) 

1 2 3

При первой регистрации в Украине: 

8701 тракторы колесные (кроме гусеничных — код 
8701 30 и только седельных тягачей)

2,5 грн с 100 куб. см 

8701 20 только седельные тягачи  

новые 15 грн с 100 куб. см 

которые использовались до 8 лет 15 грн с 100 куб. см 

которые использовались свыше 8 лет 500 грн с 100 куб. см 
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1 2 3

8702 автомобили для перевозки не менее 10 лиц, вклю-
чая водителя, с объемом цилиндров двигателя:  

до 6000 куб. см  
новые 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 500 грн с 100 куб. см 
от 6001 куб. см и более  
новые 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 10 грн с 100 куб. см 

8703 автомобили легковые (кроме автомобилей с элек-
тродвигателем — код 8703 90 10 00) с объемом 
цилиндров двигателя: 

 

до 1000 куб. см  
новые 3 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 100 грн с 100 куб. см 
от 1001 куб. см до 1500 куб. см  
новые 4 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 200 грн с 100 куб. см 
от 1501 куб. см до 1800 куб. см  
новые 5 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 7 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 300 грн с 100 куб. см 
от 1801 куб. см до 2500 куб. см  
новые 10 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 12 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 500 грн с 100 куб. см 
от 2501 куб. см до 3500 куб. см  
новые 25 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 30 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 750 грн с 100 куб. см 
от 3501 куб. см и более  
новые 40 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 8 лет 45 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 1000 грн с 100 куб. см 

8703 90 10 00 транспортные средства, оснащенные электродви-
гателями 

0,5 грн с 1 кВт 

8704 автомобили грузовые с объемом цилиндров дви-
гателя:  

до 8200 куб. см  
новые 15 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 5 лет 50 грн с 100 куб. см 
которые использовались от 5 до 8 лет 700 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 1000 грн с 100 куб. см 
от 8201 куб. см до 15000 куб. см  
новые 20 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 5 лет 30 грн с 100 куб. см 
которые использовались от 5 до 8 лет 50 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 1000 грн с 100 куб. см 
от 15 001 куб. см и более  
новые 25 грн с 100 куб. см 
которые использовались до 5 лет 30 грн с 100 куб. см 
которые использовались от 5 до 8 лет 50 грн с 100 куб. см 
которые использовались свыше 8 лет 300 грн с 100 куб. см 

Продолжение табл. 1
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8705 автомобили специального назначения (кроме 
пожарных и скорой помощи)  

новые 5 грн с 100 куб. см 

которые использовались до 8 лет 5 грн с 100 куб. см 

которые использовались свыше 8 лет 100 грн с 100 куб. см 

 При проведении регистрации, перерегистрации 
и очередного технического осмотра:  

8701 тракторы колесные (кроме гусеничных — код 
8701 30 и только седельных тягачей) 

2,5 грн с 100 куб. см 

8701 20 только седельные тягачи 15 грн с 100 куб. см 

8702 автомобили для перевозки не менее 10 лиц, вклю-
чая водителя, с объемом цилиндров двигателя:  

до 6000 куб. см 5 грн с 100 куб. см 

от 6001 куб. см и более 5 грн с 100 куб. см 

8703 автомобили легковые (кроме автомобилей с элек-
тродвигателем — код 8703 90 10 00) с объемом 
цилиндров двигателя: 

 

до 1000 куб. см 3 грн с 100 куб. см 

от 1001 куб. см до 1500 куб. см 4 грн с 100 куб. см 

от 1501 куб. см до 1800 куб. см 5 грн с 100 куб. см 

от 1801 куб. см до 2500 куб. см 10 грн с 100 куб. см 

от 2501 куб. см до 3500 куб. см 25 грн с 100 куб. см 

от 3501 куб. см и более 40 грн с 100 куб. см 

8703 90 10 00 транспортные средства, оснащенные электродви-
гателями 

0,5 грн с 1 кВт 

8704 автомобили грузовые с объемом цилиндров дви-
гателя:  

до 8200 куб. см 15 грн с 100 куб. см 

от 8201 куб. см до 15000 куб. см 20 грн с 100 куб. см 

от 15 001 куб. см и более 25 грн с 100 куб. см 

8705 автомобили специального назначения (кроме 
пожарных и скорой помощи) 

5 грн с 100 куб. см 

8711 мотоциклы (мопеды), велосипеды с двигателем 
(кроме имеющих объем цилиндра двигателя 
до 50 куб. см, — код 8711 10 00 00) с объемом 
цилиндров двигателя: 

 

до 500 куб. см 3 грн с 100 куб. см 

от 501 до 800 куб. см 5 грн с 100 куб. см 

от 801 куб. см и более 10 грн с 100 куб. см 
яхты и суда парусные со вспомогательным 
двигателем или без него (кроме спортивных):  

8903 91 10 00 морские 14 грн с 100 см длины 

8903 91 91 00 яхты и суда парусные массой не более 100 кг 7 грн с 100 см длины 

8903 91 93 00 яхты и суда парусные массой свыше 100 кг 
и длиной не более 7,5 м 

7 грн с 100 см длины 

8903 91 99 00 яхты и суда парусные массой свыше 100 кг 
и длиной свыше 7,5 м 

14 грн с 100 см длины 

 лодки моторные и катера, кроме лодок с подвес-
ным двигателем (кроме спортивных):  

8903 92 10 00 морские 14 грн с 100 см длины 

8903 92 91 00 лодки моторные и катера длиной не более 7,5 м 7 грн с 100 см длины 

8903 92 99 00 лодки моторные и катера длиной свыше 7,5 м 14 грн с 100 см длины 

 плавучие средства (кроме спортивных):  

8903 99 10 00 с массой не более 100 кг 7 грн с 100 см длины 

8903 99 91 00 длиной не более 7,5 м и массой свыше 100 кг 7 грн с 100 см длины 

8903 99 99 00 длиной свыше 7,5 м и массой свыше 100 кг 14 грн с 100 см длины 

Окончание табл. 1
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Таким образом, сумма налога находится 
в прямой зависимости от вида транспортного 
средства и его технических характеристик, что 
представляется вполне справедливым. Обращаем 
внимание, что индивидуальные характеристики 
конкретного транспортного средства, необходи-
мые для расчета налога (объем двигателя, мощ-
ность, длина и т. п.), следует определять согласно 
техпаспорту на это средство. 

Другие документы, содержащие перечислен-
ные показатели в целом по видам транспортных 
средств (например, нормы расхода топлива и пр.), 
для данных целей применяться не могут. 

Первая регистрация в Украине — это ре-
гистрация транспортного средства в Украине, 
которая осуществляется уполномоченными 
государственными органами Украины впервые 
относительно этого транспортного средства. 

Налог с владельцев наземных транспортных 
средств уплачивается юридическими и физи-
ческими лицами по месту регистрации таких 
транспортных средств на специальные счета тер-
риториальных дорожных фондов республикан-
ского бюджета Автономной Республики Крым, 
областных бюджетов и бюджетов городов Киева 
и Севастополя. 

Идентифицировать транспортное средство 
становится все сложнее. Действующее законода-

тельство Украины, учитывая законодательство 
ведущих стран мира, устанавливает размер 
налогов, сборов, таможенных тарифов на транс-
портные средства в зависимости от года их выпу-
ска, мощности и объема двигателей. Владельцам 
транспортных средств достаточно сложно ориен-
тироваться в большом количестве нормативно-
правовых актов и технической литературы. 

Определение объемов двигателей 
самых распространенных наземных 

транспортных средств 
В Украине идентификация дорожно-транс-

портных средств осуществляется в соответствии 
с Методикой оценки дорожных транспортных 
средств. 

В соответствии с настоящей Методикой 
определение типа, модели, версии дорожно-транс-
портного средства, года его изготовления, ком-
плектности, укомплектованности, полной массы, 
рабочего объема двигателя и тому подобное осу-
ществляется на основе данных производителя 
дорожно-транспортного средства. Определяющим 
при этом является идентификационный номер 
(VIN-код) дорожно-транспортного средства. 

идентификационный номер — это литерно-
цифровое обозначение, состоящее из 17 знаков, 
условно разделенных на 3 части (рис. 4). 

Рис. 4

Структура и содержание VIN-кода определя-
ются международным стандартом ISO 3779-1983, 
гармонизированным с государственным стандар-
том Украины ГСТУ 3524-97, который обязателен 
к применению в Украине. 

В случае определения VIN-кода вышеу-
помянутыми стандартами предусмотрено ис-
пользование арабских цифр и больших букв 
латинского алфавита (за исключением букв: 
«I», «O», «Q»). 



февраль/2008приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

Налог с владельцев транспортных средств 11

Идентификационные номера наносятся на не-
разъемных составляющих кузова или шасси 
и на специально изготовленных номерных таб-
личках. 

В странах, где применение международного 
стандарта ISO 3779-1983 не является обязатель-
ным или частично ограниченным, кодировка 
номеров кузова может иметь отклонение от реко-
мендаций этого стандарта. 

В случае механических и коррозийных по-
вреждений, уничтожения идентификационного 
номера, номерных табличек, номера двигателя 
дорожно-транспортного средства, установления 
типа, модели, версии, года изготовления, рабо-
чего объема двигателя по VIN-коду, определение 
стоимости дорожно-транспортного средства и его 
составляющих осуществляется после соответ-
ствующего экспертного исследования указанных 
номеров на предмет их подлинности. 

тип и модель дорожно-транспортного сред-
ства определяются по международному коду 
производителя дорожно-транспортного средства, 
по описательной части идентификационного но-
мера — VIN-кода (позиции с первой по девятую) 
и регистрационными документами страны-про-
изводителя. 

Первые три символа VIN-кода определяют 
географическую зону, коды страны и произво-
дителя дорожно-транспортного средства. Если 
производитель изготовляет менее 500 дорожно-
транспортных средств в год, то третий символ 
VIN-кода отмечается цифрой «9», а производи-
тель дорожно-транспортного средства определя-
ется последующими тремя символами. 

Литеро-цифровые обозначения в описательной 
части VIN-кода (позиции с четвертой по девятую) 
содержат кодируемые данные о типе автомобиля, 
его конструкции, типе кузова, двигателя, кон-
струкции привода, рабочем объеме двигателя 
и т.п. 

Совокупность знаков с первой по девятую по-
зиции VIN-кода дает возможность определить 
марку и модель дорожно-транспортного сред-
ства. 

определение года изготовления дорожно-
транспортного средства осуществляется на осно-
вании данных его производителя, которые указы-
ваются в идентификационном номере. 

В случае определения года изготовления до-
рожно-транспортного средства необходимо учи-
тывать то, что по международному стандарту ISO 
3779-1983 производители дорожно-транспортных 
средств указывают в VIN-коде календарный или 
модельный год изготовления дорожно-транс-
портного средства, то есть следующий модельный 
год начинается с 1 июля текущего календарного 
года. 

Календарный и модельный годы изготовления 
могут также определяться по опознавательной 
части идентификационного номера (последние 
8 знаков VIN-кода). 

За год изготовления дорожно-транспортного 
средства принимается календарная дата его из-
готовления (день, месяц, год). 

Если календарную дату изготовления опреде-
лить невозможно, то за основу принимается 
модельный год изготовления, определенный 
по его идентификационному номеру с учетом 
календарной даты первой регистрации дорожно-
транспортного средства (день, месяц, год). 

датой первой регистрации дорожно-транс-
портного средства, которое находилось в пользова-
нии (в частности, которое ввозится на таможенную 
территорию Украины), является дата, указанная 
в специальной графе технического паспорта (сви-
детельства о регистрации), или дата выдачи техни-
ческого паспорта (свидетельства о регистрации). 

Установление модельного года изготовления 
дорожно-транспортного средства по описательной 
части VIN-кода приведено в табл. 2.

Таблица 2
год 

изготовления 
символ

год 
изготовления 

символ

1971 1 1991 M 
1972 2 1992 N 
1973 3 1993 P 
1974 4 1994 R 
1975 5 1995 S 
1976 6 1996 T 
1977 7 1997 V 
1978 8 1998 W 
1979 9 1999 X 
1980 а 2000 Y� 
1981 B 2001 1 
1982 C 2002 2 
1983 D 2003 3 
1984 E 2004 4 
1985 F 2005 5 
1986 G 2006 6 
1987 H 2007 7 
1988 J 2008 8 
1989 к 2009 9 
1990 L 2010 а 

В случае отсутствия данных о календарной 
дате первой регистрации, если установленный 
модельный год изготовления дорожно-транс-
портного средства совпадает с годом начала его 
эксплуатации, за дату изготовления принимается 
1 января установленного модельного года. 

Если установленный модельный год изготов-
ления не совпадает с годом начала эксплуатации 
дорожно-транспортного средства, указанного 
в регистрационном документе, а превышает его, 
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за дату изготовления принимается 1 июля ука-
занного в регистрационных документах года. 

Одной из неотъемлемых частей идентифика-
ции транспортного средства является идентифи-
кация двигателя. Не на всех марках и моделях 
транспортных средств в идентификационном 
номере (VIN-коде) в соответствии со стандартом 
ISO 3779-1983 размещена информация о двигате-
ле (за исключением автомобилей, изготовленных 
или ввезенных в США), которая необходима при 
определении стоимости автомобиля, уплате по-
шлины, налогов с транспортных средств, при 
определении номера двигателя, регистрации 
транспортного средства, страховании, заказе 
запчастей и в других случаях. 

Рабочий объем двигателей дорожно-транспорт-
ного средства определяют такими способами: 
– по данным о моделях двигателей, содержа-

щихся в их кодах; 
– по идентификационному номеру дорожно-

транспортного средства может быть определен 
рабочий объем двигателей автомобилей аме-
риканского производства, некоторых моделей 
дорожно-транспортных средств европейского 
и азиатского производства; 

– по определенной формуле рабочий объем порш-
невого двигателя с кривошипно-шатунным ме-
ханизмом (без прицепленного шатуна) можно 
рассчитывать исходя из его конструктивных 
параметров; 

– непосредственным измерением объема масла 
или воздуха, выжимаемых из одного цилиндра 
в результате полного перемещения поршня. 
Разработанные в системе Научно-исследо-

вательского института судебной экспертизы 
специальные методики дают возможность 
определить рабочий объем двигателя непосред-
ственным замером объема масла или воздуха, 
выжимаемых из одного цилиндра. Проведение 
таких замеров возможно лишь в лабораторных 
условиях и осуществляется в исключительных 
случаях. 

Как правило, объем двигателя транспортного 
средства указан заводом-производителем. 

льготы По НалогУ с владельцев 
траНсПортНых средств

От уплаты налога с владельцев транспортных 
средств освобождаются юридические и физиче-
ские лица, приведенные в табл. 3.

Таблица 3
№ 

п/п
льготники 

Нормативный документ, опре-
деляющий льготника

Примечание

1. Инвалиды из числа участников 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС и пострадавших от Черно-
быльской катастрофы, относительно 
которых установлена причинная 
связь инвалидности с Чернобыльской 
катастрофой, больные в результате 
Чернобыльской катастрофы лучевой 
болезнью, — категория 1 

1. Определение участников ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС приведено в ст. 10 
Закона № 796.
2. Определение пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы при-
ведено в ст. 11 Закона № 796.
3. Установление причинной связи 
между заболеванием, связанным 
с Чернобыльской катастрофой, при-
ведено в третьей части ст. 12 Закона 
№ 796

относительно одного 
легкового автомобиля 
(мотоколяски) с объемом 
цилиндров двигателя 
до 2500 куб. см или одно-
го мотоцикла с объемом 
цилиндров двигателя 
до 750 куб. см или одной 
лодки моторной или ка-
тера (кроме спортивного) 
с длиной корпуса до 7,5 м

2. Участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, рабо-
тавшие в зоне отчуждения: 
- с момента аварии до 1 июля 1986 
года — независимо от количества 
рабочих дней; 
- с 1 июля 1986 года по 31 декабря 
1986 года — не менее 5 календарных 
дней; 
- в 1987 году — не менее 14 кален-
дарных дней, а также пострадавшие 
от Чернобыльской катастрофы; 
- эвакуированные в 1986 году из зоны 
отчуждения (в том числе лица, кото-
рые на момент эвакуации находились 
в состоянии внутриутробного раз-
вития, после достижения ими совер-
шеннолетия);

п.2 ст. 14 Закона № 796
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№ 
п/п

льготники 
Нормативный документ, опре-

деляющий льготника
Примечание

- лица, которые постоянно прожи-
вали в зоне безусловного (обязатель-
ного) отселения с момента аварии 
до принятия постановления об отсе-
лении, — категория 2

3. Ветераны войны Определение перечня лиц — ветера-
нов войны приведено в ст. 4 Закона 
№ 3551

4. Участники боевых действий Определение участников боевых 
действий приведено в ст. 5 Закона 
№ 3551

5. Лица, относящиеся к участникам 
боевых действий 

Определение лиц, которые относятся 
к участникам боевых действий, при-
ведено в ст. 6 Закона № 3551

6. Лица, относящиеся к инвалидам 
войны

Определение лиц, которые относятся 
к инвалидам войны, приведено 
в ст. 7 Закона № 3551

7. Участники войны Определение участников войны при-
ведено в ст. 8 Закона № 3551

8. Лица, относящиеся к участникам 
войны

Определение лиц, относящихся 
к участникам войны, приведено 
в ст. 9 Закона № 3551

9. Лица, на которых распространяется 
действие Закона № 3551

Определение лиц, на которых рас-
пространяется действие Закона 
№ 3551, приведено в ст. 10 этого 
Закона

10. Лица, имеющие особые заслуги перед 
Родиной 

Определение лиц, которые имеют 
особые заслуги перед Родиной, при-
ведено в ст. 11 Закона № 3551 

11. Лица, которые признаются ветерана-
ми труда 

Определение лиц, которые призна-
ются ветеранами труда, приведено в 
ст. 6 Закона № 3721 

12. Лица, которые имеют особые трудо-
вые заслуги перед Родиной 

Определение лиц, которые имеют 
особые трудовые заслуги перед Роди-
ной, приведено в ст. 8 Закона № 3721 

13. Инвалиды независимо от группы 
инвалидности (в том числе дети-ин-
валиды по предоставлению органов 
социальной защиты) 

—

14. Участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, рабо-
тавшие: 
- в зоне отчуждения с 1 июля 1986 
года по 31 декабря 1986 года — от 1 
до 5 календарных дней; 
- в зоне отчуждения в 1987 году — 
от 1 до 14 календарных дней; 
- в зоне отчуждения в 1988-1990 го-
дах — не менее 30 календарных дней; 
- на действующих пунктах санитар-
ной обработки населения и дезакти-
вации техники или их строитель-
стве — не менее 14 календарных дней 
в 1986 году, 
а также пострадавшие от Чернобыль-
ской катастрофы (не отнесены к кате-
гории 2), которые: 
• постоянно проживали на территори-
ях зон безусловного (обязательного) 

— относительно одного 
легкового автомобиля 
с объемом цилиндров 
двигателя до 2500 куб. 
см или одного мотоцикла 
с объемом цилиндров дви-
гателя до 750 куб. см или 
одной лодки моторной 
или катера (кроме спор-
тивного) с длиной корпуса 
до 7,5 м до их отселения 
и на протяжении трех 
лет после переселения 
из зоны гарантированного 
добровольного отселения 
или зоны усиленного 
радиоэкологического 
контроля

Продолжение табл. 3
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№ 
п/п

льготники 
Нормативный документ, опре-

деляющий льготника
Примечание

и гарантированного добровольного 
отселения на день аварии или кото-
рые по состоянию на 1 января 1993 
года прожили в зоне безусловного 
(обязательного) отселения не ме-
нее двух лет, а на территории зоны 
гарантированного добровольного 
отселения — не менее трех лет и от-
селены или самостоятельно пересе-
лились с этих территорий; 
• постоянно проживают или посто-
янно работают или постоянно учатся 
в зонах безусловного (обязательного) 
и гарантированного добровольно-
го отселения при условии, что они 
по состоянию на 1 января 1993 года 
прожили или отработали или по-
стоянно учились в зоне безусловного 
(обязательного) отселения не менее 
двух лет, а в зоне гарантированного 
добровольного отселения — не менее 
трех лет, — категория 3

15. Лица, постоянно проживающие или 
постоянно работающие или посто-
янно учащиеся на территории зоны 
усиленного радиоэкологического 
контроля, при условии, что они по со-
стоянию на 1 января 1993 года про-
жили или отработали или постоянно 
учились в этой зоне не менее четырех 
лет, — категория 4 

—

16. Граждане, в собственности которых 
находятся легковые автомобили (код 
8703) с объемом цилиндров двига-
теля до 2500 куб. см, взятые на учет 
в Украине до 1990 года включитель-
но, и грузовые автомобили (код 8704) 
с объемом цилиндров двигателя 
до 6001 куб. см до 1990 года выпуска 
включительно

— на 50 процентов относи-
тельно одного из указан-
ных автомобилей

17. Лица, которые согласно законода-
тельству являются плательщиками 
фиксированного сельскохозяйствен-
ного налога

— за тракторы колесные 
(код 8701, кроме седель-
ных тягачей — код 8701 
02) и грузовые автомоби-
ли (код 8704)

Окончание табл. 3

Приведенные в табл. 3 льготы не распростра-
няются на транспортные средства, которые впер-
вые регистрируются в Украине, кроме легковых 
автомобилей для инвалидов (код 8703) с объемом 
цилиндров двигателя до 2500 куб. см, приоб-
ретенные за счет средств государственного или 
местных бюджетов и/или бесплатно переданные 
инвалидам в соответствии с законодательством 
Украины. 

Органы местного самоуправления в соответ-
ствии с их полномочиями имеют право принимать 
решение относительно освобождения от уплаты 

налога лиц, имеющих удостоверение водителя 
на право управления транспортным средством 
соответствующей категории, относительно одно-
го легкового автомобиля (код 8703) с объемом 
цилиндров двигателя до 2500 куб. см или одного 
грузового автомобиля (код 8704) с объемом ци-
линдров двигателя до 6001 куб. см на одно лицо, 
кроме транспортных средств, которые впервые 
регистрируются в Украине. 

Обратите внимание, что предприятия, имею-
щие льготы по уплате налога, не освобождаются 
от необходимости представления Расчета суммы 
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налога с владельцев транспортных средств и дру-
гих самоходных машин и механизмов.

Порядок исчислеНия 
и сроки УПлаты Налога

Юридические лица исчисляют налог с вла-
дельцев транспортных средств на основании 
отчетных данных о количестве транспортных 
средств и других самоходных машин и механиз-
мов, зарегистрированных в органах ГАИ и чис-
лящихся на балансе по состоянию на 1 января 
текущего года. 

Исчисление налога с владельцев наземных 
транспортных средств осуществляется исходя 
из объема цилиндров или мощности двигателя 
каждого вида и марки транспортных средств, 
а налога с владельцев водных транспортных 
средств — исходя из длины транспортного сред-
ства по ставкам, указанным в ст. 3 Закона о на-
логе с владельцев транспортных средств. 

Сумма налога, который подлежит уплате, 
округляется (менее 50 копеек — отбрасываются, 
а 50 коп. и более — округляются до 1 гривни 
и разбиваются плательщиком на четыре равные 
части, каждая по 25% от общей суммы налога) 
и отражается плательщиком налога в Расчете 
по поквартальным срокам уплаты. 

Юридические лица на основе бухгалтерского 
отчета (баланса) в сроки, определенные законом 
для годового отчетного периода, подают соот-
ветствующему органу государственной налоговой 
службы по месту регистрации транспортных 
средств расчет суммы налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных 
машин и механизмов (далее — расчет) на теку-
щий год по форме, утвержденной приказом ГНАУ 
от 17.09.2001 г. № 373. Обращаем внимание на то, 
что физические лица — субъекты предпринима-
тельской деятельности Расчет не подают (письмо 
ГНАУ от 10.03.2004 г. № 1781/6/17-2216). 

С целью урегулирования вопросов, связанных 
с заполнением и представлением указанной фор-
мы отчетности, разработан Порядок № 373.

данным Порядком предусмотрено, что пла-
тельщик налога может подать расчет в орган 
государственной налоговой службы по место-
нахождению и месту постоянного базирования 
транспортных средств на бумажном носителе 
или в электронной форме. 

расчет может быть выслан в орган государ-
ственной налоговой службы по почте с уведомле-
нием о вручении не позднее чем за 10 дней (дата 
отправления на почтовом штемпеле) до окон-
чания предельного срока, установленного для 
представления расчета. 

В соответствии с пп.4.1.4 Закона № 2181 годо-
вой срок составляет 60 календарных дней, следу-

ющих за последним календарным днем отчетного 
(налогового) года. 

Руководителем органа государственной на-
логовой службы или его заместителем по пись-
менному запросу плательщика предельные сроки 
для представления Расчета могут быть продлены 
по правилам и на основаниях, установленных 
п.15.4 ст. 15 Закона № 2181 и Порядком № 113. 

Последний день срока представления Расчета 
на текущий 2008 год приходится на 29 февраля 
2008 года. Транспортный налог рассчитывается 
на год, а в соответствии со ст.5 Закона о налоге 
с владельцев транспортных средств уплачивается 
ежеквартально равными частями до 15 числа, 
следующего за кварталом.

Налог, самостоятельно определенный платель-
щиком налога, считается согласованным со дня 
представления Расчета в орган государственной 
налоговой службы и не может быть обжалован 
плательщиком в административном или судебном 
порядке. 

Если последний день срока представления Рас-
чета приходится на выходной или праздничный 
день, то последним днем срока считается следу-
ющий за выходным или праздничным рабочий 
день. Данное требование о переносе сроков упла-
ты транспортного налога для 2008 года не акту-
ально, так как все сроки уплаты налога за 2008 
год приходятся на рабочие дни.

Для уплаты квартальных сумм этого налога 
на 2008 год последними днями в текущем году 
будут: 
• за I квартал — 15 апреля; 
• за II квартал — 15 июля; 
• за III квартал — 15 октября. 

Для уплаты налога за IV квартал 2008 года 
последним днем будет 15 января 2009 года. 

В случае похищения транспортного средства 
налог его владельцем не уплачивается, если факт 
похищения подтверждается соответствующими 
документами органов, возбудивших соответству-
ющее уголовное дело. 

Если право пользования транспортным сред-
ством передано физическим лицом по доверен-
ности другому лицу, то налог с владельцев транс-
портных средств уплачивается его владельцем или 
от его имени лицом, которому это право передано, 
если это предусмотрено в поручении на право 
пользования транспортным средством, по месту 
регистрации этого транспортного средства. 

Сумма налога с владельцев транспортных 
средств, уплачиваемая физическими лицами, 
исчисляется по ставкам, определенным в статье 
3 Закона о налоге с владельцев транспортных 
средств. За транспортные средства, приобре-
тенные в течение года, кроме тех, что впервые 
регистрируются в Украине, налог уплачивается 
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пропорционально количеству месяцев, оставших-
ся до конца года, начиная с месяца, в котором 
проведена регистрация транспортного средства. 

В случае выявления юридических или физи-
ческих лиц, которые не уплачивали налог с вла-
дельцев транспортных средств и других самоход-
ных машин и механизмов, они обязаны оплатить 
налог не более как за 3 предыдущих года. 

Перечисление (возврат) неправильно уплачен-
ного налога допускается не более как за 3 пред-
ыдущих года. 

Органы, осуществляющие государственную 
регистрацию транспортных средств, обязаны 
ежемесячно сообщать налоговым органам данные 
о транспортных средствах, зарегистрированных 
или снятых с регистрации в течение предыдущего 
месяца, по форме, утвержденной центральным 
налоговым органом Украины, и их владельцам. 

Налог с владельцев транспортных средств 
и других самоходных машин и механизмов упла-
чивается: 
• физическими лицами — перед проведением 

первой регистрации в Украине, регистраци-
ей, перерегистрацией транспортных средств, 
а также перед техническим осмотром транс-
портных средств ежегодно или один раз 
за два года, но не позднее первого полугодия 
года, в котором осуществляется технический 
осмотр; 

• юридическими лицами — ежеквартально 
равными частями до 15 числа месяца, который 
наступает за отчетным кварталом. 
За приобретенные в течение года юридически-

ми лицами транспортные средства, кроме тех, 
что впервые регистрируются в Украине, налог 
уплачивается перед их регистрацией за месяцы, 
оставшиеся до конца года, начиная с месяца, 
в котором проведена регистрация транспортного 
средства. За транспортные средства, которые 
впервые регистрируются в Украине, налог упла-
чивается перед их первой регистрацией. Расчет 
за такие транспортные средства в 10-дневный 
срок после их регистрации подается в соответ-
ствующий налоговый орган. 

За транспортные средства, снятые юриди-
ческими лицами в течение года с регистрации 
(перерегистрируемые), осуществляется пересчет 
размера налога, кроме налога, уплаченного при 
первой регистрации в Украине. Размер налога 
пересчитывается перед снятием их с регистрации 
(перерегистрацией) за месяцы, которые остались 
до конца года, начиная с месяца, следующего 
за тем, в котором транспортное средство снято 
с регистрации (перерегистрируемое). 

Следовательно, предприятие прекращает 
уплачивать налог относительно транспортного 
средства, которое выбыло (снято с регистрации). 

В этом случае с целью уменьшения налогового 
обязательства в налоговый орган подается уточ-
ненный расчет.

Физические лица — плательщики налога обя-
заны предъявлять органам, осуществляющим пер-
вую регистрацию в Украине, регистрацию, перере-
гистрацию, снятие с учета или технический осмотр 
транспортных средств, квитанции или платежные 
поручения об уплате налога за предыдущий (в слу-
чае осуществления уплаты) и за текущий годы, 
а плательщики, освобожденные от уплаты этого 
налога, — соответствующий документ, который 
дает право на пользование этими льготами. 

Юридические лица — плательщики налога 
обязаны предъявлять органам, которые осу-
ществляют первую регистрацию в Украине, 
регистрацию, перерегистрацию, снятие с учета 
или технический осмотр транспортных средств, 
платежные поручения об уплате налога с надпи-
сью (пометкой) учреждения банка о зачислении 
налога по наземным транспортным средствам 
в территориальные дорожные фонды, а по водным 
транспортным средствам — в соответствующие 
бюджеты местного самоуправления (сельские, 
поселковые, городские). 

В случае отсутствия документов об уплате 
налога или документов, дающих право на пользо-
вание льготами, первая регистрация в Украине, 
регистрация, перерегистрация, снятие с учета 
и технический осмотр транспортных средств 
не осуществляются

Порядок исПравлеНия 
ошибок в расчете 

На практике не исключены ситуации, когда 
в ранее поданном Расчете могли быть допущены 
ошибки. Указания, как в таких ситуациях дей-
ствовать предприятию, изложены в п.п. 13 — 19 
Порядка № 373. 

В соответствии с этим Порядком плательщик 
налога, самостоятельно выявивший ошибки, ко-
торые содержатся в ранее поданном им Расчете, 
обязан подать уточненный расчет, содержащий 
исправленные показатели. Обратите внимание: 
в уточненный Расчет вносятся все транспортные 
средства, имеющиеся в Расчете, который «исправ-
ляется», с учетом допущенных ошибок. К уточ-
ненному Расчету прилагается справка о суммах 
налога с владельцев транспортных средств и дру-
гих самоходных машин и механизмов, которые 
уменьшают или увеличивают налоговые обяза-
тельства в результате исправления самостоятельно 
выявленной ошибки, допущенной в предыдущих 
отчетных периодах (далее — справка). 

При этом воспользоваться правом, установ-
ленным подпунктом «б» п. 17.2 Закона № 2181 
относительно исправления ошибки, которая 
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содержится в ранее поданном Расчете, путем 
отражения суммы недоимки относительно это-
го налога в составе Расчета, который подается 
за следующий налоговый период, невозможно, 
поскольку сама форма Расчета не содержит не-
обходимых для этого строк. 

Пунктом 14 Порядка № 373 предусмотрено, что 
если в связи с исправлением ошибки определено 
занижение налогового обязательства, то пла-
тельщик в течение 10 календарных дней со дня 
подачи уточненного расчета обязан: 
• оплатить сумму недоимки; 
• самостоятельно начислить и оплатить штраф 

в размере 10% от суммы такой недоимки. 
Если в связи с исправлением ошибки определено 

завышение налоговых обязательств, то плательщи-
ку уменьшаются такие налоговые обязательства 
по дате представления уточненного расчета. 

Излишне уплаченная сумма налога по жела-
нию плательщика возвращается ему или засчи-
тывается по его заявлению в счет будущих пла-
тежей. Возвращение сумм излишне уплаченного 
налога осуществляется в сроки, установленные 
действующим законодательством Украины. 

Единственное условие: заявление о возврате 
излишне оплаченного налога должно быть подано 
в органы налоговой службы не позднее 1095-го 
дня, следующего за днем осуществления пере-
платы (пп. 15.3.1 Закона № 2181). 

Повторяем: независимо от того, уменьшаются 
или увеличиваются налоговые обязательства 
в результате самостоятельного исправления 
ошибки, которая содержится в ранее поданном 
Расчете, плательщик налога к каждому уточнен-
ному Расчету (за соответствующий период или 
за приобретенные транспортные средства) подает 
отдельную справку. 

Учет расходов, свяЗаННых 
с НачислеНием и УПлатой Налога 
В бухгалтерском учете автотранспортные 

предприятия и предприятия, у которых расходы 
на содержание цехового транспорта составляют 

в себестоимости продукции значительный вес 
(к примеру, перевозка автомобильным транс-
портом руды при ее добыче в карьере открытым 
способом), учитывают суммы налога с владельцев 
транспортных средств на счете 91 «Общепроиз-
водственные расходы».

Если для предприятия не требуется более де-
тального распределения сумм налога с владельцев 
транспортных средств для калькулирования се-
бестоимости, то можно предусмотреть отнесение 
таких сумм на счет 92 «Административные рас-
ходы» в корреспонденции с кредитом счета 641 
«Расчеты по налогам».

в налоговом учете, согласно пп. 5.2.5 Зако-
на о налогообложении прибыли, начисленные 
(уплаченные) суммы налога с владельцев транс-
портных средств и других самоходных машин 
и механизмов включаются в состав валовых 
расходов. В Декларации по налогу на прибыль 
предприятия данные суммы отражаются в строке 
04.6, а в приложении Р1 к годовой декларации — 
по строке 4.6.6.

ответствеННость 
Плательщиков Налога

В случае укрывательства (занижения) объек-
тов налогообложения с владельцев транспортных 
средств взыскиваются сумма неуплаченного на-
лога, а также пеня или штраф в порядке, пред-
усмотренном законом. 

Должностные лица, виновные в укрыва-
тельстве (неучете) объектов налогообложения, 
а также в отсутствии бухгалтерского учета или 
ведении его с нарушением установленного поряд-
ка, в неподаче, несвоевременном представлении 
или представлении не по установленной форме 
расчетов или других документов, связанных 
с исчислением и уплатой налога, привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Недоимки по уплате налога, а также суммы 
штрафов, пеня взыскиваются с плательщиков 
налога согласно законодательству. 

сПисок исПольЗоваННых докУмеНтов
Закон о налогообложении прибыли — Закон Украины от 28.12.1994 г. № 334/94-ВР «О налого-

обложении прибыли предприятий» в редакции от 22.05.1997 г. № 283/97-ВР 
Закон № 796 — Закон Украины от 28.02.1991 г. № 796-XII «О статусе и социальной защите 

граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» в редакции от 19.12.1991 г. 
№ 2001-XII

Закон о налоге с владельцев транспортных средств — Закон Украины от 11.12.1991 г. № 1963-
XII «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» 
в редакции от 06.12.2006 г. № 427-V 

Закон № 3551 — Закон Украины от 22.10.1993 г. № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гаран-
тиях их социальной защиты»

Закон № 3721 — Закон Украины от 16.12.1993 г. № 3721-XII «Об основных принципах социаль-
ной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»
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Закон № 2181 — Закон Украины от 21.12.2000 г. № 2181-III «О порядке погашения обязательств 
налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» 

Закон об автотранспорте — Закон Украины от 05.04.2001 г. № 2344-III «Об автомобильном 
транспорте» в редакции от 23.02.2006 г. № 3492-IV 

таможенный тариф Украины — Закон Украины от 05.04.2001 г. № 2371-III «О Таможенном 
тарифе Украины» в редакции от 31.05.2007 г. № 1109-V

Указ № 727/98 — Указ Президента Украины от 03.07.1998 г. № 727/98 «Об упрощенной систе-
ме налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» в редакции 
от 28.06.1999 г. № 746/99 

Правила перевозки грузов — Правила перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине, 
утвержденные приказом Минтранса Украины от 14.10.1997 г. № 363

методика оценки дорожных транспортных средств — Методика товароведческой экспер-
тизы и оценки дорожных транспортных средств, утвержденная приказом Минюста Украины 
от 24.11.2003 г. № 142/5/2092 

Порядок № 113 — Порядок применения норм пункта 15.4 статьи 15 Закона Украины «О порядке 
погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми 
фондами», утвержденный приказом ГНАУ от 19.03.2001 г. № 113

Порядок № 373 — Порядок заполнения и представления Расчета суммы налога с владельцев 
транспортных средств и других самоходных машин и механизмов и Справки о суммах налога 
с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, уменьшающих 
или увеличивающих налоговые обязательства в результате исправления самостоятельно выявлен-
ной ошибки, допущенной в предыдущих отчетных периодах, в орган государственной налоговой 
службы, утвержденный приказом ГНАУ от 17.09.2001 г. № 373
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Цим Законом встановлюється податок з влас-
ників деяких наземних і водних транспортних 
засобів, самохідних машин і механізмів як дже-
рело фінансування будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання автомобільних шляхів 
загального користування та проведення приро-
доохоронних заходів на водоймищах. 

стаття 1. Платники податку 
Платниками податку з власників транспор-

тних засобів та інших самохідних машин і меха-
нізмів є підприємства, установи та організації, 
які є юридичними особами, іноземні юридичні 
особи (далі — юридичні особи), а також грома-
дяни України, іноземні громадяни та особи без 
громадянства (далі — фізичні особи), які здійс-
нюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, 
перереєстрацію транспортних засобів та/або 
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні транспортні засоби, які 
відповідно до статті 2 цього Закону є об’єктами 
оподаткування. 

стаття 2. об’єкти оподаткування 
Об’єктами оподаткування є: 
трактори (колісні) — код за Українською кла-

сифікацією товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (далі — код) — 8701, крім гусеничних; 

тільки сідельні тягачі — код 8701 20; 
автомобілі, призначені для перевезення 

не менше 10 осіб, включаючи водія, — код 8702; 
автомобілі легкові — код 8703; 
автомобілі вантажні — код 8704; 
автомобілі спеціального призначення, крім 

тих, що використовуються для перевезення па-
сажирів і вантажів, — код 8705 (крім пожежних 
і швидкої допомоги); 

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди 
з установленим двигуном — код 8711, крім тих, 
що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. 
см, — код 8711 10; 

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном 
або без нього (крім спортивних) — код 8903 91; 

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним 
двигуном (крім спортивних), — код 8903 92; 

інші човни (крім спортивних) — код 8903 99. 
Транспортні засоби, що не є об’єктами опо-

даткування: 
трактори на гусеничному ходу — код 8701 

30; 
мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипе-

ди з установленим двигуном з об’ємом циліндра 
двигуна до 50 куб. см — код 8711 10; 

тільки автомобілі спеціального призначення 
швидкої допомоги та пожежні — код 8705; 

транспортні засоби вантажні, самохідні, 
що використовуються на заводах, складах, 
у портах та аеропортах для перевезення вантажів 
на короткі відстані, — код 8709; 

машини і механізми для сільськогосподарсь-
ких робіт — коди 8432; 8433; 

тільки яхти, судна парусні і човни спортив-
ні — коди 8903 91; 8903 92; 8903 99. 

стаття 3. ставки і зарахування податку 
Податок з власників транспортних засобів 

та інших самохідних машин і механізмів спла-
чується у таких розмірах: 

Про Податок з власників трансПортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів 

закон України від 11.12.1991 р. № 1963-XII
Із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Кабінету Міністрів України від 9.04.1993 р. № 34‑93, 

Законами України від 14.12.1994 р. № 287/94‑ВР, від 18.02.1997 р. № 75/97‑ВР (Законом України 
від 18.02.1997 р. № 75/97‑ВР цей Закон викладено в новій редакції), від 15.01.1998 р. № 25/98‑ВР, 

від 17.12.1998 р. № 320‑XIV, від 16.07.1999 р. № 986‑XIV, від 13.01.2000 р. № 1375‑XIV, від 13.07.2000 р. 
№ 1926‑III, від 21.12.2000 р. № 2181‑III, від 11.09.2003 р. № 1158‑IV, від 25.03.2005 р. № 2505‑IV, 

від 6.12.2006 р. № 427‑V (Законом України від 6.12. 2006 р. № 427‑V цей Закон викладено в новій редакції)
(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників — учасників експе‑

рименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Пол‑
тавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського райо‑

ну Закарпатської області згідно із Законом України від 15.01.1998 р. № 25/98‑ВР) 
(Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників — платників фіксовано‑

го сільськогосподарського податку згідно із Законом України від 17.12.1998 р. № 320‑XIV)
(Дію Закону зупинено на період проведення експерименту для підприємств лег‑

кої та деревообробної промисловості Чернівецької області — учасників економічно‑
го експерименту згідно із Законом України від 13 січня 2000 року № 1375‑XIV)
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код опис об’єктів оподаткування 
ставка податку на рік (з 100 куб. см 

об’єму циліндрів двигуна, з 1 квт по-
тужності двигуна або 100 см довжини) 

 При першій реєстрації в Україні:  

8701 трактори колісні (крім гусеничних — код 8701 30 та тіль-
ки сідельних тягачів) 

2,5 грн з 100 куб. см 

8701 20 тільки сідельні тягачі  

нові 15 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 15 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 500 грн з 100 куб. см 

8702 автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаю-
чи водія, з об’ємом циліндрів двигуна: 

 

до 6000 куб. см  

нові 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 500 грн з 100 куб. см 

від 6001 куб. см і більше  

нові 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 10 грн з 100 куб. см 

8703 автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигу-
ном — код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна: 

 

до 1000 куб. см  

нові 3 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 100 грн з 100 куб. см 

від 1001 куб. см до 1500 куб. см  

нові 4 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 200 грн з 100 куб. см 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см  

нові 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 7 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 300 грн з 100 куб. см 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см  

нові 10 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 12 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 500 грн з 100 куб. см 

від 2501 куб. см до 3500 куб. см  

нові 25 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 30 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 750 грн з 100 куб. см 

від 3501 куб. см і більше  

нові 40 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 45 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 1000 грн з 100 куб. см 

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені електродвигунами 0,5 грн з 1 кВт 

8704 автомобілі вантажні з об’ємом циліндрів двигуна:  

до 8200 куб. см  

нові 15 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 5 років 50 грн з 100 куб. см 

що використовувалися від 5 до 8 років 700 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 1000 грн з 100 куб. см 

від 8201 куб. см до 15000 куб. см  

нові 20 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 5 років 30 грн з 100 куб. см 
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код опис об’єктів оподаткування 
ставка податку на рік (з 100 куб. см 

об’єму циліндрів двигуна, з 1 квт по-
тужності двигуна або 100 см довжини) 

що використовувалися від 5 до 8 років 50 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 1000 грн з 100 куб. см 

від 15001 куб. см і більше  

нові 25 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 5 років 30 грн з 100 куб. см 

що використовувалися від 5 до 8 років 50 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 300 грн з 100 куб. см 

8705 автомобілі спеціального призначення (крім пожежних 
і швидкої допомоги) 

 

нові 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися до 8 років 5 грн з 100 куб. см 

що використовувалися понад 8 років 100 грн з 100 куб. см 

 При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового 
технічного огляду: 

 

8701 трактори колісні (крім гусеничних — код 8701 30 та тіль-
ки сідельних тягачів) 

2,5 грн з 100 куб. см 

8701 20 тільки сідельні тягачі 15 грн з 100 куб. см 

8702 автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаю-
чи водія, з об’ємом циліндрів двигуна: 

 

до 6000 куб. см 5 грн з 100 куб. см 

від 6001 куб. см і більше 5 грн з 100 куб. см 

8703 автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигу-
ном — код 8703 90 10 00) з об’ємом циліндрів двигуна: 

 

до 1000 куб. см 3 грн з 100 куб. см 

від 1001 куб. см до 1500 куб. см 4 грн з 100 куб. см 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см 5 грн з 100 куб. см 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см 10 грн з 100 куб. см 

від 2501 куб. см до 3500 куб. см 25 грн з 100 куб. см 

від 3501 куб. см і більше 40 грн з 100 куб. см 

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені електродвигунами 0,5 грн з 1 кВт 

8704 автомобілі вантажні з об’ємом циліндрів двигуна:  

до 8200 куб. см 15 грн з 100 куб. см 

від 8201 куб. см до 15000 куб. см 20 грн з 100 куб. см 

від 15001 куб. см і більше 25 грн з 100 куб. см 

8705 автомобілі спеціального призначення (крім пожежних 
і швидкої допомоги) 

5 грн з 100 куб. см 

8711 мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, 
що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 
8711 10 00 00) з об’ємом циліндрів двигуна: 

 

до 500 куб. см 3 грн з 100 куб. см 

від 501 до 800 куб. см 5 грн з 100 куб. см 

від 801 куб. см і більше 10 грн з 100 куб. см 

яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без ньо-
го (крім спортивних): 

 

8903 91 10 00 морські 14 грн з 100 см довжини 

8903 91 91 00 яхти і судна парусні масою не більш як 100 кг 7 грн з 100 см довжини 

8903 91 93 00 яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки 
не більш як 7,5 м 

7 грн з 100 см довжини 

8903 91 99 00 яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки 
понад 7,5 м 

14 грн з 100 см довжини 

 човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном 
(крім спортивних): 

 

8903 92 10 00 морські 14 грн з 100 см довжини 

8903 92 91 00 човни моторні і катери завдовжки не більш як 7,5 м 7 грн з 100 см довжини 

8903 92 99 00 човни моторні і катери завдовжки понад 7,5 м 14 грн з 100 см довжини 
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код опис об’єктів оподаткування 
ставка податку на рік (з 100 куб. см 

об’єму циліндрів двигуна, з 1 квт по-
тужності двигуна або 100 см довжини) 

 плавучі засоби (крім спортивних):  

8903 99 10 00 з масою не більш як 100 кг 7 грн з 100 см довжини 

8903 99 91 00 завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг 7 грн з 100 см довжини 

8903 99 99 00 завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг 14 грн з 100 см довжини 

Перша реєстрація в Україні — це реєстрація 
транспортного засобу в Україні, яка здійснюється 
уповноваженими державними органами України 
вперше щодо цього транспортного засобу. 

Податок з визначених цим Законом власни-
ків наземних транспортних засобів сплачується 
юридичними та фізичними особами за місцем 
реєстрації таких транспортних засобів на спеці-
альні рахунки територіальних дорожніх фондів 
республіканського бюджету Автономної Респу-
бліки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст 
Києва та Севастополя. 

Територіальні дорожні фонди спрямовують 85 
відсотків із суми цього податку на фінансування 
витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкці-
єю, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 
загального користування, а також сільських 
доріг, а 15 відсотків — до бюджетів місцевого 
самоврядування на ремонт і утримання вулиць 
у населених пунктах, що належать до комуналь-
ної власності і суміщаються з автомобільними 
дорогами загального користування державного 
значення. 

Податок з визначених цим Законом власни-
ків водних транспортних засобів спрямовується 
до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих 
бюджетів) за місцем реєстрації таких транспор-
тних засобів. 

стаття 4. Пільги щодо податку 
Від сплати податку звільняються: 
а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 

частини першої статті 14 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», статтях 4 — 11 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
статтях 6 і 8 Закону України «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні», а також ін-
валіди незалежно від групи інвалідності (у тому 
числі діти-інваліди за поданням органів соціаль-
ного захисту) — щодо одного легкового автомо-
біля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом 
циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна 
моторного або катера (крім спортивного) з довжи-
ною корпусу до 7,5 м; 

б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4 

частини першої статті 14 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», щодо одного легкового автомобіля з об’ємом 
циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного 
мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 
куб. см чи одного човна моторного або катера 
(крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 
м до їх відселення та протягом трьох років після 
переселення із зони гарантованого добровільного 
відселення чи зони посиленого радіоекологічного 
контролю; 

в) на 50 відсотків — громадяни, у власності 
яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) 
з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, 
взяті на облік в Україні до 1990 року включно, 
та вантажні автомобілі (код 8704) з об’ємом ци-
ліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року 
випуску включно, — щодо одного з зазначених 
автомобілів; 

г) особи, які згідно із законодавством є плат-
никами фіксованого сільськогосподарського 
податку, — за трактори колісні (код 8701, крім 
сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні 
автомобілі (код 8704). 

Пільги, визначені цією статтею, не поширю-
ються на транспортні засоби, які вперше реєстру-
ються в Україні, крім легкових автомобілів для 
інвалідів (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів 
державного чи місцевих бюджетів та/або без-
оплатно передані інвалідам відповідно до зако-
нодавства України. 

Органи місцевого самоврядування відповідно 
до їх повноважень мають право приймати рішен-
ня щодо звільнення від сплати податку осіб, які 
мають посвідчення водія на право керування 
транспортним засобом відповідної категорії, щодо 
одного легкового автомобіля (код 8703) з об’ємом 
циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного ван-
тажного автомобіля (код 8704) з об’ємом цилін-
дрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім 
транспортних засобів, які вперше реєструються 
в Україні. 

стаття 5. строки сплати податку 
Податок з власників транспортних засобів 

та інших самохідних машин і механізмів спла-
чується: 
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фізичними особами — перед проведенням 
першої реєстрації в Україні, реєстрацією, пере-
реєстрацією транспортних засобів, а також перед 
технічним оглядом транспортних засобів щорічно 
або один раз за два роки, але не пізніше першого 
півріччя року, в якому провадиться технічний 
огляд; 

юридичними особами — щоквартально рів-
ними частинами до 15 числа місяця, що настає 
за звітним кварталом. 

За придбані протягом року юридичними осо-
бами транспортні засоби, крім тих, що вперше ре-
єструються в Україні, податок сплачується перед 
їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кін-
ця року, починаючи з місяця, в якому проведено 
реєстрацію транспортного засобу. За транспортні 
засоби, які вперше реєструються в Україні, по-
даток сплачується перед їх першою реєстрацією. 
Розрахунок суми податку за такі транспортні 
засоби в 10-денний термін після їх реєстрації по-
дається до відповідного податкового органу. 

За транспортні засоби, зняті юридичними осо-
бами протягом року з реєстрації (перереєстрова-
ні), здійснюється перерахунок розміру податку, 
крім податку, сплаченого при першій реєстрації 
в Україні. Розмір податку перераховується перед 
зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за мі-
сяці, які залишилися до кінця року, починаючи 
з місяця, наступного за тим, в якому транспор-
тний засіб знято з реєстрації (перереєстровано). 

Фізичні особи — платники податку зобов’язані 
пред’являти органам, що здійснюють першу реє-
страцію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, 
зняття з обліку або технічний огляд транспортних 
засобів, квитанції або платіжні доручення про 
сплату податку за попередній (у разі здійснення 
сплати) та за поточний роки, а платники, звіль-
нені від сплати цього податку, — відповідний 
документ, що дає право на користування цими 
пільгами. 

Юридичні особи — платники податку зобов’я-
зані пред’являти органам, що здійснюють першу 
реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстра-
цію, зняття з обліку або технічний огляд транс-
портних засобів, платіжні доручення про сплату 
податку з написом (поміткою) установи банку про 
зарахування податку по наземних транспортних 
засобах до територіальних дорожніх фондів, 
а по водних транспортних засобах — до відповід-
них бюджетів місцевого самоврядування (сільсь-
ких, селищних, міських). 

У разі відсутності документів про сплату 
податку або документів, що дають право на ко-
ристування пільгами, перша реєстрація в Укра-
їні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку 
і технічний огляд транспортних засобів не про-
вадяться. 

стаття 6. Порядок обчислення і сплати податку 
Податок з власників транспортних засобів 

та інших самохідних машин і механізмів об-
числюється юридичними особами на підставі 
звітних даних про кількість транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів 
станом на 1 січня поточного року. Обчислення 
податку з власників наземних транспортних засо-
бів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або 
потужності двигуна кожного виду і марки транс-
портних засобів, а податку з власників водних 
транспортних засобів — виходячи з довжини 
транспортного засобу за ставками, зазначеними 
у статті 3 цього Закону. 

Юридичні особи на основі бухгалтерського 
звіту (балансу) у строки, визначені законом для 
річного звітного періоду, подають відповідному 
органу державної податкової служби за місцем 
реєстрації транспортних засобів розрахунок суми 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів на поточний 
рік за формою, затвердженою центральним по-
датковим органом України. 

У разі викрадення транспортного засобу по-
даток його власником не сплачується, якщо факт 
викрадення підтверджується відповідними до-
кументами органів, якими порушено відповідну 
кримінальну справу. 

Якщо право користування транспортним за-
собом передано фізичною особою за дорученням 
іншій особі, податок з власників транспортних 
засобів сплачується його власником або від його 
імені особою, якій це право передано, якщо 
це передбачено в дорученні на право користуван-
ня транспортним засобом, за місцем реєстрації 
цього транспортного засобу. 

Сума податку з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів, 
що сплачується фізичними особами, обчислю-
ється за ставками, визначеними у статті 3 цього 
Закону. За транспортні засоби, придбані про-
тягом року, крім тих, що вперше реєструються 
в Україні, податок сплачується пропорційно 
кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстра-
цію транспортного засобу. 

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, 
які не сплачували податок з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, вони зобов’язані сплатити податок 
не більш як за три попередні роки. 

Перерахування неправильно сплаченого по-
датку допускається не більш як за три попередні 
роки. 

Органи, що здійснюють державну реєстрацію 
транспортних засобів, зобов’язані щомісячно по-
відомляти податкові органи про транспортні засо-
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би, зареєстровані або зняті з реєстрації протягом 
попереднього місяця, за формою, затвердженою 
центральним податковим органом України, та їх 
власників. 

стаття 7. відповідальність платників податку 
У разі приховування (заниження) об’єктів опо-

даткування з власників транспортних засобів стя-
гуються сума несплаченого податку, а також пеня 
або штраф у порядку, передбаченому законом. 

Посадові особи, винні у приховуванні (не-
врахуванні) об’єктів оподаткування, а також 
у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні 
його з порушенням встановленого порядку, у не-
поданні, несвоєчасному поданні або поданні не за 

встановленою формою розрахунків чи інших 
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою 
податку, притягаються до відповідальності від-
повідно до чинного законодавства. 

Недоїмки із сплати податку, а також суми 
штрафів, пеня стягуються з платників податку 
згідно із законодавством. 

стаття 8. оскарження дій посадових 
осіб податкових органів 

Оскарження дій посадових осіб податкових 
органів, пов’язаних із справлянням податку та за-
стосуванням фінансових санкцій, провадиться 
відповідно до законодавства України. 

Президент України Л. КРАВЧУК 
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Налог с владельцев транспортных средств 2�

Цей Закон визначає правові та соціальні 
основи дорожнього руху з метою захисту життя 
та здоров’я громадян, створення безпечних і ком-
фортних умов для учасників руху та охорони на-
вколишнього природного середовища. 

розділ I  
ЗагальНІ ПоложеННя 

стаття 1. Завдання Закону 
України «Про дорожній рух» 

Закон регулює суспільні відносини у сфері до-
рожнього руху та його безпеки, визначає права, 
обов’язки і відповідальність суб’єктів — учас-
ників дорожнього руху, міністерств, інших цен-
тральних органів державної виконавчої влади, 
об’єднань, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форм власності та господарювання 
(далі — міністерств, інших центральних органів 
державної виконавчої влади та об’єднань). 

стаття 2. Законодавство про дорожній рух 
Законодавство про дорожній рух складається 

з цього Закону та актів законодавства України, 
що видаються відповідно до нього. 

стаття 3. державне управління 
у сфері дорожнього руху 

Державне управління у сфері дорожнього руху 
та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів 
України, органами виконавчої влади Республіки 
Крим, місцевими органами державної виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування та спеціально 
уповноваженими на це державними органами. 

розділ II  
комПетеНцІя кабІНетУ мІНІстрІв 
УкраЇНи, ЗакоНодавчоЇ І викоНавчоЇ 
влади ресПУблІки крим, 
обласНих, мІських, райоННих 
та ІНших мІсцевих рад НародНих 
деПУтатІв, мІНІстерств, ІНших 
цеНтральНих оргаНІв державНоЇ 
викоНавчоЇ влади та об’ЄдНаНь 

стаття 4. компетенція кабінету міністрів 
України у сфері дорожнього руху 

До компетенції Кабінету Міністрів України 
у сфері дорожнього руху належить: 

підготовка проектів законів, нормативних 
актів з питань дорожнього руху та його безпеки, 
а також відповідальності за їх порушення на те-
риторії України; 

визначення повноважень органів виконавчої 
влади і управління; 

формування державних органів управління у сфе-
рі дорожнього руху, керівництво їх діяльністю; 

розробка і затвердження державних програм 
розвитку дорожнього руху та його безпеки на ав-
томобільних дорогах, вулицях і залізничних 
переїздах, вимог екологічної безпеки, а також 
програм координації використання всіх видів 
транспорту загального користування (автомобіль-
ний, залізничний, повітряний, водний); 

фінансування, керівництво і контроль за вико-
нанням державних програм розвитку дорожнього 
руху та його безпеки; 

координація діяльності міністерств, інших цен-
тральних органів державної виконавчої влади, об’-
єднань та місцевого самоврядування у сфері дорож-
нього руху, а також вимог екологічної безпеки; 

контроль за виконанням законодавства про 
дорожній рух; 

визначення єдиного порядку організації до-
рожнього руху та його безпеки; 

встановлення єдиних вимог щодо проектуван-
ня, будівництва, реконструкції, ремонту, утри-
мання та охорони автомобільних доріг, вулиць 
і залізничних переїздів, затвердження програм 
їх будівництва; 

встановлення єдиних вимог щодо конструкції 
та технічного стану транспортних засобів, що ек-
сплуатуються в Україні; 

визначення порядку видачі ліцензій і сертифі-
катів на здійснення діяльності, пов’язаної з виго-
товленням, ремонтом і експлуатацією транспор-
тних засобів, перевезеннями вантажів і пасажирів, 
підготовкою водіїв, будівництвом, реконструкці-
єю, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, 
вулиць і залізничних переїздів, іншими видами 
діяльності, що впливають на безпеку руху. 

стаття 5. компетенція органів 
законодавчої та виконавчої влади 
республіки крим, областей та міст 

республіканського підпорядкування 
До компетенції органів законодавчої та вико-

навчої влади Республіки Крим, областей та міст 

Про дорожній рУх 

закон України від 30.06.1993 р. № 3353-XII
Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України від 10.11.1994 р. № 234/94‑ВР,  

від 24.03.1999 р. № 557‑XIV, від 7.02.2002 р. № 3033‑III, від 7.02.2002 р. № 3047‑III, 
від 15.05.2003 р. № 743‑IV, від 10.07.2003 р. № 1096‑IV, від 19.02.2004 р. № 1528‑IV, 
від 1.07.2004 р. № 1961‑IV, від 16.12.2004 р. № 2249‑IV, від 19.01.2006 р. № 3370‑IV
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республіканського підпорядкування у сфері до-
рожнього руху належить: 

прийняття нормативних актів з питань до-
рожнього руху та його безпеки, за винятком 
тих, що належать до компетенції Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України; 

затвердження регіональних програм розвитку 
дорожнього руху та його безпеки; 

державний нагляд та контроль за дотриман-
ням законодавства про дорожній рух та його 
безпеку, за діяльністю підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності та го-
сподарювання щодо планування та виконання 
заходів з безпеки дорожнього руху, вимог еколо-
гічної безпеки; 

формування фондів для фінансування дер-
жавних програм і окремих заходів, спрямованих 
на розвиток дорожнього руху та його безпеки; 

забезпечення розвитку мережі місцевих авто-
мобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, 
їх утримання та охорони; 

керівництво діяльністю по організації дорож-
нього руху; 

організація навчання населення Правил до-
рожнього руху, проведення виховних заходів 
серед різних соціально-вікових груп населення 
щодо його безпеки; 

організація підготовки та підвищення квалі-
фікації водіїв транспортних засобів і розвиток 
мережі відповідних навчальних закладів; 

організація та здійснення заходів для подання 
медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-
транспортних подій та медичного забезпечення 
безпеки дорожнього руху; 

організація та фінансування заходів, пов’яза-
них із профілактикою дитячого дорожньо-транс-
портного травматизму; 

керівництво роботою по пропаганді безпеки 
дорожнього руху, вимог екологічної безпеки; 

контроль за справлянням державних і міс-
цевих податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів у сфері дорожнього руху; 

організація забезпечення індивідуальних 
власників транспортних засобів платними сто-
янками та колективними гаражами; 

вирішення інших питань дорожнього руху. 

стаття 6. компетенція міської та районної 
ради народних депутатів і міської 

та районної виконавчої влади 
До компетенції міської та районної Ради на-

родних депутатів і міської та районної виконавчої 
влади у сфері дорожнього руху належить: 

виконання вимог законодавства та рішень ор-
ганів державної виконавчої влади про дорожній 
рух і його безпеку; 

визначення компетенції підвідомчих адміні-

страцій, що створюються згідно із схемою управ-
ління містом чи районом, у сфері дорожнього 
руху та його безпеки; 

розробка, затвердження та реалізація міських 
і районних програм розвитку дорожнього руху 
та його безпеки; 

формування міських і районних фондів, у то-
му числі позабюджетних, для фінансування про-
грам і окремих заходів, спрямованих на розвиток 
дорожнього руху та його безпеки; 

контроль за організацією навчання різних 
соціально-вікових груп населення Правил до-
рожнього руху, планування заходів, пов’язаних 
із профілактикою його безпеки, та контроль за їх 
виконанням; 

контроль за підготовкою і підвищенням ква-
ліфікації водіїв, технічним обслуговуванням 
і ремонтом транспортних засобів, забезпеченням 
розвитку сфери цих послуг; 

організація дорожнього руху на території мі-
ста і району згідно з відповідними генеральними 
планами, проектами детального планування 
та забудови населених пунктів, автоматизованих 
систем керування дорожнім рухом, комплексних 
транспортних схем і схем організації дорожнього 
руху та з екологічно безпечними умовами; 

здійснення та фінансування заходів, пов’яза-
них із профілактикою дитячого дорожньо-транс-
портного травматизму; 

проведення роботи по пропаганді безпеки до-
рожнього руху; 

організація будівництва, реконструкції, ре-
монту та утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів; 

встановлення порядку і здійснення заходів 
щодо забезпечення охорони транспортних за-
собів на платних стоянках та в колективних 
гаражах; 

керівництво та контроль за діяльністю під-
приємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності та господарювання за виконанням 
вимог законодавства, рішень органів державної 
виконавчої влади про дорожній рух і його без-
пеку; 

контроль за виявленням дорожньо-транспор-
тних подій та впровадженням заходів у місцях 
їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділян-
ках вулиць, доріг та залізничних переїздах; 

організація системи заходів щодо медичного 
забезпечення безпеки дорожнього руху та кон-
троль за їх реалізацією; 

накладання у межах своєї компетенції адміні-
стративних стягнень за порушення законодавства 
у сфері дорожнього руху та його безпеки; 

керівництво роботою по справлянню податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів у сфері 
дорожнього руху. 
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Міська та районна Ради народних депутатів 
мають право розглядати і вирішувати інші пи-
тання, які відповідно до чинного законодавства 
належать до їх відання. 

стаття 7. компетенція селищної 
та сільської ради народних депутатів 

та їх виконавчих органів 
До компетенції селищної та сільської Ради на-

родних депутатів та їх виконавчих органів у сфері 
дорожнього руху належить: 

забезпечення виконання вимог законодавства 
та рішень центральних органів державної вико-
навчої влади України з питань дорожнього руху 
і його безпеки; 

розробка, затвердження та виконання місце-
вих програм безпеки дорожнього руху; 

створення позабюджетних фондів для до-
даткового фінансування заходів щодо безпеки 
дорожнього руху; 

організація та контроль за діяльністю підпри-
ємств з питань дорожнього руху і його безпеки; 

сприяння створенню на території селищної або 
сільської Ради народних депутатів підприємств 
і організацій для надання платних послуг, пов’-
язаних з підготовкою та підвищенням кваліфіка-
ції водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом 
транспортних засобів; 

сприяння діяльності по утриманню у безпеч-
ному для дорожнього руху стані автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів та їх облаш-
туванню об’єктами сервісу; 

сприяння організації та здійсненню медичної 
допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних 
подіях та інших заходів щодо медичного забез-
печення безпеки дорожнього руху; 

проведення серед різних соціально-вікових 
груп населення профілактичних заходів щодо 
безпеки дорожнього руху; 

навчання населення Правил дорожнього руху; 
здійснення заходів щодо профілактики дитя-

чого дорожньо-транспортного травматизму. 

стаття 8. компетенція органів територіального 
громадського самоврядування 

Компетенція органів територіального гро-
мадського самоврядування у сфері безпеки до-
рожнього руху встановлюється відповідними 
місцевими Радами народних депутатів у межах 
наданих їм цим Законом повноважень, вимог 
екологічної безпеки. 

стаття 9. компетенція власників 
автомобільних доріг, вулиць 

та залізничних переїздів 
До компетенції власників автомобільних до-

ріг, вулиць та залізничних переїздів або уповно-

важених ними органів у сфері дорожнього руху 
належить: 

розробка програм та здійснення заходів щодо 
розвитку, удосконалення, ремонту та утримання 
у безпечному для дорожнього руху стані доріг, ву-
лиць та залізничних переїздів, зон відчуження; 

визначення структур управління, проекту-
вання, будівництва та утримання доріг, вулиць 
та залізничних переїздів; 

участь у розробці положень про спеціальні 
структури управління дорожнім рухом; 

компенсація витрат власникам транспор-
тних засобів, якщо дорожньо-транспортні події 
сталися з причин незадовільного експлуатацій-
ного утримання автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів, за рішеннями судових 
органів; 

забезпечення безпечних, економічних та ком-
фортних умов дорожнього руху; 

організація і здійснення заходів, спрямованих 
на захист навколишнього природного середови-
ща; 

забезпечення учасників дорожнього руху ін-
формацією з питань стану аварійності та дорож-
нього покриття, гідрометеорологічних та інших 
умов; 

вирішення питань експлуатації автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів у надзви-
чайних ситуаціях; 

передача права на експлуатаційне утримання 
доріг, вулиць та залізничних переїздів іншим 
юридичним особам; 

визначення нормативів та виділення необ-
хідних коштів на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів; 

передача права на будівництво комунальних 
та інших споруд, прокладання комунікацій, 
на захисні роботи і споруди, сервісні споруди 
та обладнання відповідно до чинного законодав-
ства; 

проведення робіт по створенню і утриманню 
придорожніх зелених насаджень та інше; 

термінове усунення пошкоджень на автомо-
більних дорогах, вулицях та залізничних пере-
їздах; 

влаштування місць для зупинок транспор-
тних засобів, стоянок і відпочинку учасників 
дорожнього руху та створення інших об’єктів 
дорожнього сервісу; 

розробка та облаштування автомобільних до-
ріг, вулиць та залізничних переїздів системами 
термінового зв’язку для виклику державтоінспек-
ції, швидкої медичної та технічної допомоги; 

обладнання доріг, вулиць та залізничних 
переїздів технічними засобами регулювання до-
рожнього руху та їх утримання; 
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проведення лінійного аналізу аварійності 
на підвідомчих автомобільних дорогах, вулицях 
та залізничних переїздах; 

виявлення аварійно-небезпечних ділянок 
та місць концентрації дорожньо-транспортних 
подій і впровадження у таких місцях відповідних 
заходів щодо удосконалення організації дорож-
нього руху; 

погодження маршрутів перевезення небезпеч-
них, надгабаритних і великовагових вантажів; 

забезпечення роботи спеціалізованих служб 
по здійсненню заходів щодо організації дорож-
нього руху; 

своєчасне виявлення перешкод дорожньому 
руху та їх усунення, а у разі неможливості — не-
відкладне позначення дорожніми знаками, ого-
роджувальними і направляючими засобами; 

організація виконання встановлених вимог 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; 

вирішення інших питань дорожнього руху 
згідно з чинним законодавством. 

стаття 10. компетенція власників 
транспортних засобів 

До компетенції власників транспортних засо-
бів належить: 

здійснення заходів щодо розвитку, експлуата-
ції та утримання транспортних засобів; 

розвиток мережі навчальних закладів по під-
готовці та підвищенню кваліфікації водіїв транс-
портних засобів; 

організація та здійснення заходів щодо ме-
дичного забезпечення безпеки дорожнього руху; 

організація та здійснення заходів щодо захи-
сту навколишнього природного середовища від 
шкідливого впливу транспорту; 

організація та фінансування заходів, пов’яза-
них із профілактикою дорожньо-транспортного 
травматизму; 

вирішення питань експлуатації транспорту 
у надзвичайних ситуаціях. 

стаття 11. Участь міністерств, інших 
центральних органів державної виконавчої 

влади та об’єднань у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху 

Міністерства, інші центральні органи держав-
ної виконавчої влади та об’єднання у межах своєї 
компетенції забезпечують безпеку дорожнього 
руху, несуть відповідальність за виконання дер-
жавних і галузевих програм у сфері дорожнього 
руху, видають нормативні акти про дорожній рух, 
що не суперечать законодавству про дорожній 
рух, сприяють підприємствам, установам та ор-
ганізаціям, що входять до їх складу, у здійсненні 
заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 

Міністерства, інші центральні органи держав-
ної виконавчої влади та об’єднання за дорученням 
Кабінету Міністрів України можуть виконувати 
окремі функції міжгалузевого управління у сфері 
дорожнього руху та його безпеки. 

У міністерствах, інших центральних органах 
державної виконавчої влади та об’єднаннях, 
підприємствах та організаціях, що мають транс-
портні засоби, при чисельності зайнятих експлу-
атацією транспортних засобів понад 50 чоловік, 
вводиться посада фахівця з безпеки дорожнього 
руху, а понад 500 чоловік — створюється служ-
ба безпеки дорожнього руху. Положення про 
цю службу затверджує Кабінет Міністрів Укра-
їни. 

стаття 12. Участь підприємств, установ, 
організацій у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху, обов’язки посадових осіб у цій сфері 
1. Підприємства, установи та організації неза-

лежно від форм власності та господарювання роз-
робляють і здійснюють заходи для забезпечення 
безпеки дорожнього руху, проводять у трудових 
колективах профілактичну роботу по дотри-
манню вимог законодавства про дорожній рух, 
за згодою з первинними профспілковими орга-
нізаціями включають до колективних договорів 
вимоги щодо форм впливу на членів трудового 
колективу у разі порушення ними обов’язків учас-
ників дорожнього руху, встановлених чинним 
законодавством про дорожній рух. 

(частина перша статті 12 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 10.07.2003 р. № 1096‑IV)

2. Посадові особи, які відповідають за експлу-
атацію і технічний стан транспортних засобів, 
зобов’язані: 

забезпечувати добір, підвищення кваліфіка-
ції та професійного рівня водіїв, здійснювати 
контроль за станом їх здоров’я і дотриманням 
режиму праці та відпочинку; 

забезпечувати належний технічний стан 
транспортних засобів та дотримання екологічних 
вимог їх експлуатації; 

не допускати до керування транспортними 
засобами осіб, які не мають права на керування 
транспортним засобом відповідної категорії, 
не пройшли у встановлений строк медичного 
огляду, перебувають у стані алкогольного чи нар-
котичного сп’яніння, або у хворобливому стані, 
або під впливом ліків, що знижують їх реакцію 
і увагу; 

не випускати на лінію транспортні засоби, 
технічний стан яких не відповідає вимогам дер-
жавних стандартів, правил дорожнього руху, 
а також якщо вони не зареєстровані у встанов-
леному порядку, переобладнані з порушенням 
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вимог законодавства або не пройшли державного 
технічного огляду. 

3. Посадові особи, які відповідають за будів-
ництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію 
та облаштування автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, 
інших споруд, зобов’язані: 

забезпечувати утримання їх у стані, що відпо-
відає встановленим вимогам щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху; 

при виникненні умов, що створюють загрозу 
безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для 
своєчасної заборони або обмеження руху, а також 
відновлення безпечних умов для руху; 

впроваджувати у повному обсязі заходи щодо 
безпеки дорожнього руху при здійсненні будів-
ництва, реконструкції та ремонту доріг, вулиць 
та залізничних переїздів; 

позначати місця виконання робіт, місця, 
де залишено на дорозі, вулиці, залізничному 
переїзді машини і механізми, будівельні мате-
ріали тощо, відповідними дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засо-
бами, а в темний час доби і при тумані — сиг-
нальними вогнями, передбаченими діючими 
нормами; 

по закінченні робіт на дорозі, вулиці, заліз-
ничному переїзді негайно привести їх у стан, 
що забезпечує безперешкодний і безпечний рух 
транспортних засобів і пішоходів, та впорядку-
вати зони відчуження; 

у разі забруднення проїзної частини доріг, 
вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійс-
нювати заходи для їх очищення і своєчасного 
попередження учасників дорожнього руху про 
загрозу безпеці руху, що виникла; 

обладнувати їх технічними засобами регулю-
вання дорожнього руху; 

виявляти аварійно-небезпечні ділянки та міс-
ця концентрації дорожньо-транспортних подій 
та забезпечувати здійснення у таких місцях 
відповідних заходів щодо удосконалення умов 
та організації дорожнього руху для забезпечення 
його безпеки; 

своєчасно виявляти перешкоди дорожньому 
руху та забезпечувати їх усунення, а у разі не-
можливості — невідкладно позначати дорожніми 
знаками, огороджувальними і направляючими 
засобами; 

щомісяця проводити лінійний аналіз аварій-
ності. 

4. Особи, які відповідають за експлуатацію 
під’їзних і грунтових доріг, а також власники 
транспортних засобів зобов’язані виключати мож-
ливість виносу транспортними засобами землі, 
каміння або інших матеріалів на автомобільні 
дороги, вулиці, залізничні переїзди. 

стаття 13. Участь об’єднань громадян 
і громадян у здійсненні заходів 
щодо безпеки дорожнього руху 

Об’єднання громадян і громадяни мають спри-
яти державним органам у здійсненні заходів щодо 
безпеки дорожнього руху. 

З метою запобігання дорожньо-транспортним 
подіям і забезпечення транспортної дисципліни 
на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форм власності та господарювання 
утворюються комісії з безпеки руху, що діють 
на підставі положення, затверджуваного Міні-
стерством транспорту України. 

Міністерства, інші центра льні органи 
державної виконавчої влади та об’єднання 
зобов’язані враховувати пропозиції об’єднань 
громадян і громадян з питань безпеки дорож-
нього руху. 

Держава забезпечує проведення пільгової 
податкової політики щодо об’єднань громадян, 
головною метою яких є проведення заходів з без-
пеки дорожнього руху. 

розділ III  
Права та обов’яЗки УчасНикІв 
дорожНього рУхУ 

стаття 14. Учасники дорожнього руху 
Учасниками дорожнього руху є особи, які 

використовують автомобільні дороги, вулиці, 
залізничні переїзди або інші місця, призначені 
для пересування людей та перевезення вантажів 
за допомогою транспортних засобів. 

До учасників дорожнього руху належать водії 
та пасажири транспортних засобів, пішоходи, 
велосипедисти, погоничі тварин. 

Учасники дорожнього руху мають право на: 
безпечні умови дорожнього руху, на відшкоду-

вання збитків, завданих внаслідок невідповідно-
сті стану автомобільних доріг, вулиць, залізнич-
них переїздів вимогам безпеки руху; 

вивчення норм і правил дорожнього руху; 
отримання від гідрометеорологічних, дорож-

ніх, комунальних та інших організацій, а також 
органів Державтоінспекції Міністерства внутріш-
ніх справ України, військової інспекції безпеки 
дорожнього руху Військової служби правопо-
рядку у Збройних Силах України інформації про 
умови дорожнього руху. 

(абзац четвертий частини третьої стат‑
ті 14 із змінами, внесеними згідно із Зако‑

ном України від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

Учасник дорожнього руху може оскаржити 
дію працівника органів Державтоінспекції Мі-
ністерства внутрішніх справ України, військової 
інспекції безпеки дорожнього руху Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України 
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у разі порушення з його боку чинного законодав-
ства. 

(частина четверта статті 14 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

Учасники дорожнього руху зобов’язані: 
знати і неухильно дотримувати вимог цього 

Закону, Правил дорожнього руху та інших нор-
мативних актів з питань безпеки дорожнього 
руху; 

створювати безпечні умови для дорожнього 
руху, не завдавати своїми діями або бездіяльністю 
шкоди підприємствам, установам, організаціям 
і громадянам; 

виконувати розпорядження органів держав-
ного нагляду та контролю щодо дотримання за-
конодавства про дорожній рух. 

Працівники органів внутрішніх справ, війсь-
кової інспекції безпеки дорожнього руху, Війсь-
кової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, дорожньо-експлуатаційних служб при 
виконанні службових обов’язків можуть відсту-
пати від окремих вимог Правил дорожнього руху 
лише у випадках і при виконанні умов, викладе-
них у них. 

(частина шоста статті 14 із змінами, вне‑
сеним згідно із Законами України від 24.03.99 

р. № 557‑XIV, від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

стаття 15. основні положення щодо допуску 
до керування транспортними засобами 

Кожний громадянин, який досяг установлено-
го цим Законом віку та не має медичних протипо-
казань, може в установленому порядку отримати 
право на керування транспортними засобами 
відповідної категорії (стати водієм). 

Право на керування транспортними засобами 
надається: 

мототранспортними засобами і мотоколяска-
ми — з шістнадцятирічного віку; 

автомобілями всіх видів і категорій (за винят-
ком автобусів і вантажних автомобілів, обладна-
них для перевезення більше восьми пасажирів), 
трамваями і тролейбусами — з вісімнадцятиріч-
ного віку; 

автобусами і вантажними автомобілями, об-
ладнаними для перевезення більше восьми паса-
жирів, — з дев’ятнадцятирічного віку. 

Перелік захворювань і вад, при яких особа 
не може бути допущена до керування відповід-
ними транспортними засобами, визначається 
Міністерством охорони здоров’я України. 

Громадянин, який бажає отримати право 
на керування транспортним засобом, зобов’яза-
ний пройти підготовку в обсязі, передбаченому 
програмою підготовки водіїв транспортних засо-
бів відповідної категорії чи типу. 

Підготовка та підвищення кваліфікації во-
діїв здійснюються у навчальних закладах не-
залежно від форм власності та господарювання, 
що отримали у встановленому порядку ліцензію 
на цю діяльність. Підготовка та підвищення 
кваліфікації здійснюються спеціалістами, які 
відповідають установленим кваліфікаційним 
вимогам, із застосуванням необхідних техніч-
них засобів навчання. В особливих випадках 
допускається самопідготовка водіїв окремих 
категорій транспортних засобів. Порядок і типові 
програми підготовки та підвищення кваліфікації 
водіїв, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які 
здійснюють таку підготовку, мінімальний пере-
лік технічних засобів навчання, а також випадки 
допуску для засвоєння програми підготовки во-
діїв в індивідуальному порядку визначаються 
Міністерством освіти України і затверджуються 
відповідним державним органом з безпеки до-
рожнього руху. 

Право на керування транспортними засоба-
ми підтверджується відповідним посвідченням. 
На території України діють національні і між-
народні посвідчення на право керування транс-
портними засобами, що відповідають Конвенції 
про дорожній рух. Порядок видачі цих посвідчень 
установлюється Кабінетом Міністрів України. 

Водій може бути позбавлений права на керу-
вання транспортним засобом внаслідок погір-
шення стану здоров’я, якщо воно перешкоджає 
безпечному керуванню транспортним засобом, 
а також за невиконання встановлених обов’язків 
у передбачених законодавством випадках. 

Позбавлення водія права на керування транс-
портним засобом внаслідок погіршення стану 
здоров’я провадиться на підставі висновків від-
повідних медичних закладів. 

Позбавлення водія права на керування транс-
портним засобом внаслідок невиконання ним 
встановлених законодавством обов’язків прова-
диться на підставі матеріалів справи про адміні-
стративне порушення правил дорожнього руху, 
постанови про відмову в порушенні кримінальної 
справи або матеріалів кримінальної справи. 

Позбавлення права на керування транспор-
тним засобом провадиться до повного усунення 
причин, що перешкоджають водію безпечно 
керувати транспортним засобом, а в разі невико-
нання ним встановлених обов’язків — на строк, 
визначений чинним законодавством. 

Адміністративне стягнення у вигляді по-
збавлення права на керування транспортними 
засобами не застосовується до осіб, які користу-
ються ними у зв’язку з інвалідністю, за винятком 
випадків керування в стані алкогольного, нар-
котичного чи іншого сп’яніння, а також у разі 
відмови зупинити транспортний засіб на вимогу 
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працівника міліції з метою виконання службових 
обов’язків, самовільного залишення місця до-
рожньо-транспортної події, ухилення від огляду 
на наявність алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп’яніння. 

Позбавлення права на керування транспор-
тним засобом провадиться шляхом вилучення 
у водія посвідчення уповноваженими посадовими 
особами Державтоінспекції Міністерства вну-
трішніх справ України, перелік яких встановлю-
ється законодавством України. 

Частину тринадцяту статті 15 виключено
(згідно із Законом України від 

19.02.2004 р. № 1528‑IV)

У разі систематичного порушення водієм пра-
вил дорожнього руху він може бути направлений 
уповноваженими посадовими особами Державто-
інспекції Міністерства внутрішніх справ України 
для перевірки знань цих правил. 

стаття 16. основні права та обов’язки 
водія транспортного засобу 

Водій має право: 
керувати транспортним засобом і перевоз-

ити пасажирів або вантажі на дорогах, вулицях 
та в інших місцях, де рух транспорту не заборо-
нено у встановленому порядку; 

довіряти у встановленому порядку право ко-
ристування і розпорядження приватним транс-
портним засобом іншій особі, яка має відповідне 
право на керування; 

знати причину зупинки транспортного засобу 
посадовою особою державного органу, яка здійс-
нює нагляд за дорожнім рухом, а також прізвище 
і посаду цієї особи; 

відступати від вимог цього розділу Закону 
в умовах дії непереборної сили або коли іншими 
засобами неможливо запобігти власній загибелі 
чи каліцтву громадян; 

на відшкодування витрат у разі надання 
транспортного засобу працівникам міліції та охо-
рони здоров’я у випадках, передбачених цим 
Законом; 

на відшкодування збитків, завданих внаслі-
док невідповідності стану автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки 
руху; 

одержувати необхідну допомогу від посадових 
осіб, організацій, що беруть участь у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху. 

Водій зобов’язаний: 
мати при собі та на вимогу працівників мі-

ліції, а водії військових транспортних засобів 
на вимогу посадових осіб військової інспекції 
безпеки дорожнього руху Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України пере-
давати для перевірки посвідчення, реєстраційні 

та інші документи, що підтверджують право 
на керування транспортним засобом, а також до-
рожні (маршрутні) листи і документи на вантаж, 
що перевозиться (крім власників транспортних 
засобів, які використовують їх в індивідуальних 
некомерційних цілях), а у випадках, передбаче-
них законодавством, страховий поліс (сертифікат) 
про укладання договору обов’язкового страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів та ліцензійну 
картку на автомобільний транспортний засіб 
у разі надання послуг з перевезення пасажирів 
і вантажів; 

(абзац другий частини другої статті 16 із змі‑
нами, внесеними згідно із Законами Украї‑
ни від 15.05.2003 р. № 743‑IV, від 01.07.2004 

р. № 1961‑IV, від 19.01.2006 р. № 3370‑IV)

виконувати розпорядження працівників 
міліції, а водії військових транспортних засо-
бів — посадових осіб військової інспекції безпеки 
дорожнього руху Військової служби правопо-
рядку у Збройних Силах України, що даються 
в межах їх компетенції, передбаченої чинним 
законодавством, Правилами дорожнього руху 
та іншими нормативними актами; 

(абзац третій частини другої статті 
16 із змінами, внесеними згідно із Зако‑
ном України від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

вживати всіх можливих заходів до забезпе-
чення безпечних умов для пересування найбільш 
уразливих учасників дорожнього руху — дітей, 
інвалідів, велосипедистів і людей похилого 
віку; 

не допускати випадків керування транспор-
тним засобом у стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння, у хворобливому, втомлено-
му стані, під впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість реакції, а та-
кож не передавати керування транспортним за-
собом особі, яка перебуває у такому стані; 

перевірити перед вирушенням у дорогу тех-
нічний стан транспортного засобу та стежити 
за ним у дорозі; 

своєчасно подавати транспортний засіб на дер-
жавний технічний огляд; 

під час руху на автомобілі, обладнаному ре-
менями безпеки, бути пристебнутим, а на мото-
циклі — в застебнутому мотошоломі; 

надавати переважне право для проїзду транс-
портним засобам із включеними синіми або черво-
ними проблисковими маячками та спеціальними 
звуковими сигналами; 

своєчасно сплачувати державний податок 
з власників транспортних засобів у встановлених 
законодавством розмірах; 

надавати переважне право руху пішоходу, 
який знаходиться на пішохідній доріжці (зе-
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брі). У цьому разі водій зобов’язаний надати 
можливість пішоходу безпечно перейти дорогу, 
вулицю; 

вживати заходів щодо збереження чистоти 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних пере-
їздів та смуги відчуження, у тому числі з боку 
пасажирів. 

Надавати транспортний засіб: 
а) працівникам міліції та охорони здоров’я для 

доставки у найближчий медичний заклад осіб, 
які потребують невідкладної медичної допомоги, 
а водії військових транспортних засобів також 
і посадовим особам Військової служби правопо-
рядку у Збройних Силах України; 

(пункт «а» частини третьої статті 16 
із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

б) працівникам міліції, а водії військових 
транспортних засобів також і посадовим особам 
Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України для виконання непередбачених 
і невідкладних службових обов’язків по затри-
манню правопорушників. При цьому водій має 
право на відшкодування збитків згідно з чинним 
законодавством. 

(пункт «б» частини третьої статті 16 
із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

У разі систематичного керування водієм транс-
портним засобом в стані алкогольного сп’яніння 
і нереагування на попередження з боку Дер-
жавтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 
України суд має право вилучити і реалізувати 
транспортний засіб з поверненням його власнику 
встановленої суми. 

стаття 17. основні права і обов’язки пішохода 
Пішохід, тобто особа, яка бере участь у дорож-

ньому русі поза транспортними засобами і не ви-
конує на дорозі будь-яку роботу (до пішоходів на-
лежать також особи, які рухаються в інвалідних 
колясках без двигунів, ведуть велосипед, мопед 
чи мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу або 
інвалідну коляску), має право: 

на переважне перетинання проїзної частини 
по позначених пішохідних переходах; 

при відсутності в зоні видимості переходу 
чи перехрестя переходити дорогу, вулицю, за-
лізничний переїзд під прямим кутом до краю 
проїзної частини на дільниці, де вона добре про-
глядається в обидві сторони; 

вимагати від державних та місцевих органів 
влади, власників автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів створення необхідних 
умов для забезпечення безпеки руху; 

Пішохід зобов’язаний: 
рухатися по тротуарах, пішохідних або вело-

сипедних доріжках, узбіччях, а в разі їх відсут-
ності — по краю проїзної частини автомобільної 
дороги чи вулиці; 

перетинати проїзну частину автомобільної 
дороги, вулиці по пішохідних переходах, а в разі 
їх відсутності — на перехрестях по лінії тротуарів 
і узбіч; 

керуватися сигналами регулювальника та світ-
лофора в місцях, де дорожній рух регулюється; 

не затримуватися і не зупинятися без необхід-
ності на проїзній частині автомобільної дороги, 
вулиці і залізничному переїзді; 

не переходити проїзну частину автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів безпосе-
редньо перед транспортними засобами, що на-
ближаються, поза пішохідними переходами при 
наявності роздільної смуги, а також у місцях, 
де встановлені пішохідні чи дорожні огороджен-
ня; 

стримуватися від переходу проїзної частини 
при наближенні транспортного засобу з вклю-
ченими проблисковим маячком та спеціальним 
звуковим сигналом; 

не виходити на проїзну частину із-за нерухо-
мого транспортного засобу або іншої перешкоди, 
що обмежує видимість, не переконавшись у відсут-
ності транспортних засобів, що наближаються. 

стаття 18. основні обов’язки 
та права пасажира 

Пасажир, тобто особа, яка користується транс-
портним засобом, але не причетна до керування 
ним, зобов’язаний: 

здійснювати посадку в транспортний засіб 
лише із спеціального майданчика, а в разі його 
відсутності — з тротуару чи узбіччя; 

здійснювати посадку і висадку лише після 
повного припинення руху транспортного засобу; 

не відволікати увагу водія від керування 
транспортним засобом; 

під час руху на автомобілі, обладнаному ре-
менями безпеки, бути пристебнутим, а на мото-
циклі — в застебнутому мотошоломі. 

Пасажир при користуванні транспортним за-
собом має право на: 

безпечне перевезення себе і багажу;
відшкодування заподіяних збитків;
своєчасну і точну інформацію про умови і по-

рядок руху. 

стаття 19. основні права і обов’язки 
велосипедистів і погоничів тварин 

Особи, які керують велосипедами без двигунів, 
мають право: 

їздити по спеціальних велосипедних доріж-
ках, а в разі їх відсутності — по краю проїзної 
частини дороги, вулиці чи узбіччю. 
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Вони зобов’язані: 
використовувати технічно справні та належ-

ним чином обладнані велосипеди; 
не перевозити вантажів, що заважають керу-

ванню; 
не перевозити пасажирів, за винятком дітей 

віком до семи років, на спеціально обладнаному 
сидінні. 

Погоничі тварин зобов’язані: 
не залишати тварин на проїзній частині без до-

гляду, не переганяти тварин через залізничні ко-
лії та дороги, вулиці поза спеціально відведеними 
місцями, а також через проїзну частину в темний 
час доби і в умовах недостатньої видимості. 

Візки (сани) повинні бути обладнані світ-
ловідбиваючими пристроями, а в темний час 
доби — і ліхтарями. 

стаття 20. Навчання різних груп 
населення Правил дорожнього руху 

Уряд Республіки Крим, місцеві органи дер-
жавної виконавчої влади та органи місцевого са-
моврядування керують діяльністю по навчанню 
різних соціально-вікових груп населення Правил 
дорожнього руху. 

Підприємства, установи й організації неза-
лежно від форм власності та господарювання 
здійснюють заходи щодо навчання працюючих 
по найму громадян Правил дорожнього руху. 

Органи освіти забезпечують вивчення Правил 
дорожнього руху в усіх дошкільних, середніх 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, 
професійно-технічних училищах, а також підго-
товку відповідних спеціалістів. 

Прищеплення дітям навичок безпечної по-
ведінки на дорогах розпочинається у дошкіль-
них закладах з півторарічного віку. Навчання 
учнів Правил дорожнього руху проводиться 
за програмами, що забезпечують отримання 
посвідчення на право керування мотоциклом 
і легковим автомобілем у період навчання 
у школі, училищі. 

Органи соціального захисту населення про-
водять заходи, спрямовані на підготовку до без-
печного дорожнього руху людей похилого віку 
та інвалідів, а також на їх захист під час дорож-
нього руху. 

Навчання населення Правил дорожнього руху 
здійснюється згідно з програмами, затверджува-
ними відповідними державними органами з без-
пеки дорожнього руху, за поданням органів освіти 
та соціального захисту населення. 

Навчання громадян Правил дорожнього руху 
здійснюється в державних, відомчих чи при-
ватних закладах, а також самостійно. Державні 
іспити на отримання права користування транс-
портними засобами складаються тільки в органах 

Державтоінспекції Міністерства внутрішніх 
справ України. 

Органи Державтоінспекції Міністерства вну-
трішніх справ України, засоби масової інформації 
подають допомогу відповідним органам у про-
веденні профілактичних заходів і в навчанні 
різних соціально-вікових груп населення Правил 
дорожнього руху. 

розділ IV  
автомобІльНІ дороги, вУлицІ 

стаття 21. автомобільні дороги, вулиці, 
їх поділ, користування ними 

Автомобільна дорога, вулиця являє собою 
частину території, в тому числі в населеному 
пункті, призначену для руху транспортних за-
собів і пішоходів, з усіма розміщеними на ній 
спорудами. 

Автомобільні дороги, вулиці поділяються на: 
загального користування, відомчі та приватні. 

Автомобільні (позаміські) дороги загального 
користування поділяються на дороги державного 
та місцевого значення. Автомобільні дороги дер-
жавного значення поділяються на магістральні 
та інші. 

У містах вулиці та дороги поділяються на ма-
гістральні вулиці та дороги, дороги та вулиці 
місцевого значення. 

Порядок користування автомобільними до-
рогами визначається Кабінетом Міністрів Укра-
їни. 

стаття 22. основні вимоги щодо 
проектування автомобільних доріг, 

вулиць та залізничних переїздів 
Організації та громадяни, які здійснюють 

розробку типових або індивідуальних проектів 
на будівництво, реконструкцію і ремонт автомо-
більних доріг, вулиць та залізничних переїздів, 
зобов’язані передбачати весь комплекс заходів, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього 
руху, екологічних вимог, з урахуванням специ-
фічних потреб інвалідів. 

Зменшення капітальних витрат за рахунок 
скорочення заходів, що впливають на безпеку до-
рожнього руху, забороняється. Проекти на будів-
ництво, реконструкцію і ремонт автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів підляга-
ють експертизі, погодженню в органах держав-
ного нагляду за дотриманням законодавства, 
правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього 
руху на відповідність вимогам правил, норма-
тивів і стандартів з безпеки дорожнього руху 
та екологічній експертизі, а виявлені відхилення 
від їх вимог — усуненню. 
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стаття 23. основні вимоги щодо будівництва, 
реконструкції і ремонту автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів 

Усі роботи по будівництву, реконструкції і ре-
монту автомобільних доріг, вулиць та залізнич-
них переїздів повинні здійснюватись згідно з про-
ектами та вимогами правил, нормативів і стан-
дартів України з безпеки дорожнього руху. 

У разі виникнення умов, за яких неможливо 
реалізувати окремі проектні рішення, виконавець 
робіт зобов’язаний повідомити про це проекту-
вальника і замовника з метою розробки додатко-
вих заходів по безпеки дорожнього руху. 

Приймання завершених будівництвом, ре-
конструкцією і ремонтом робіт на автомобільних 
дорогах, вулицях та залізничних переїздах про-
водиться за участю органів державного нагляду 
за дотриманням законодавства, правил, норм 
та стандартів з безпеки дорожнього руху після 
виконання заходів щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 

стаття 24. основні вимоги 
до діяльності власників доріг, вулиць 

та залізничних переїздів 
Власники доріг, вулиць та залізничних пере-

їздів або уповноважені ними органи несуть від-
повідальність за створення безпечних умов руху 
на дорогах, вулицях та залізничних переїздах, 
що знаходяться у їх віданні. 

При виконанні робіт по ремонту і утриманню 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів дорожньо-експлуатаційні організації 
у першочерговому порядку повинні здійснювати 
заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі 
обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, 
результатів обстежень і огляду автомобільних до-
ріг, вулиць та залізничних переїздів, і передусім 
на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях 
концентрації дорожньо-транспортних подій. 

Власники доріг, вулиць та залізничних пере-
їздів або органи, уповноважені ними здійснювати 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів, мають право 
вимагати від користувачів дотримання чинних 
законодавчих і нормативних актів стосовно до-
рожнього руху, правил ремонту і утримання 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування дорогами і дорожніми спорудами 
та їх охорони. 

Єдині правила ремонту і утримання автомо-
більних доріг, вулиць та залізничних переїздів, 
правила користування ними та їх охорони затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України. 

Власники доріг, вулиць та залізничних переїз-
дів, керівні працівники дорожньо-експлуатацій-
них організацій несуть відповідальність, в тому 

числі і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна 
подія сталася з їх вини. 

стаття 25. обладнання автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних 
переїздів об’єктами сервісу 

Уряд Республіки Крим, місцеві органи держав-
ної виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування зобов’язані разом з дорожніми органами 
здійснювати заходи щодо обладнання автомобіль-
них доріг, вулиць та залізничних переїздів об’єкта-
ми автомобільного сервісу згідно із затвердженими 
нормативами проектування, планами будівництва 
і генеральними схемами розміщення таких об’єк-
тів, з дотриманням екологічно безпечних умов, а та-
кож організувати їх роботу з метою максимального 
задоволення потреб учасників дорожнього руху. 
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні пере-
їзди з інтенсивним рухом обладнуються засобами 
аварійного зв’язку для виклику служб швидкої ме-
дичної допомоги, працівників органів внутрішніх 
справ і дорожньо-експлуатаційних організацій. 

стаття 26. обмеження або заборона 
дорожнього руху при виконанні робіт 
на автомобільних дорогах, вулицях 

та залізничних переїздах 
При виконанні робіт в смузі відведення авто-

мобільної дороги, вулиці та залізничного пере-
їзду, якщо це загрожує безпечному чи безпере-
бійному руху транспорту і пішоходів, організації, 
що відповідають за утримання автомобільної 
дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть 
закрити чи обмежити рух на основі ордера, який 
видається відповідним дорожнім органом, а в 
містах — службою місцевого державного органу 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
У ордері викладаються умови заборони або обме-
ження руху, порядок інформування про це учас-
ників дорожнього руху, заходи щодо безпеки 
дорожнього руху і строки проведення робіт. 

Порушення цих вимог тягне за собою матері-
альну відповідальність організацій, що викону-
ють роботи. 

Обмеження або заборона руху без ордера мож-
ливі лише у випадках, пов’язаних із стихійними 
явищами, а також з необхідністю виконання 
аварійних робіт, про що повідомляється місцевим 
органам державної виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування і Державтоінспекції 
Міністерства внутрішніх справ України. 

стаття 261. обмеження або заборона 
дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, 

щодо яких здійснюється державна охорона 
Тимчасово обмежувати або забороняти рух 

транспортних засобів, пішоходів на окремих 
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ділянках вулиць, автомобільних доріг дозволя-
ється під час проїзду автомобільним транспор-
том Президента України, Голови Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України, а також 
глав іноземних держав, парламентів і урядів, 
керівників міжнародних міжурядових органі-
зацій та іноземних делегацій, які перебувають 
в Україні з офіційним візитом. 

Безпечний та безперешкодний проїзд авто-
мобільного транспорту з особами, зазначеними 
в частині першій цієї статті, забезпечується 
спеціальними підрозділами Державтоінспекції 
Міністерства внутрішніх справ України, Управ-
ління державної охорони України шляхом вве-
дення тимчасового обмеження або заборони руху 
інших учасників дорожнього руху за допомогою 
регулювання дорожнього руху та з використан-
ням спеціальних автомобілів або мотоциклів 
з розпізнавальним пофарбуванням і написами 
встановленого зразка з увімкненими спеціаль-
ними світловими та, за необхідності, звуковими 
сигналами. 

Тимчасове обмеження або заборона руху транс-
портних засобів, пішоходів на окремих ділянках 
вулиць, автомобільних доріг встановлюється 
не раніше ніж за десять хвилин до та відміняють-
ся не пізніше ніж через три хвилини після проїзду 
осіб, зазначених у частині першій цієї статті. 

Під час проїзду автомобільного транспорту 
з особами, зазначеними в частині першій цієї 
статті, дозволяється рух автомобілів швидкої 
медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, 
оперативно-рятувальних та інших аварійних 
служб, які виконують невідкладні службові за-
вдання. 

Тимчасово обмежувати або забороняти рух 
транспортних засобів, пішоходів на окремих 
ділянках вулиць, автомобільних доріг під час 
проїзду автомобільним транспортом інших осіб, 
крім зазначених у частині першій цієї статті, за-
бороняється. 

Безперешкодний проїзд офіційних делегацій 
та осіб, щодо яких здійснюється супровід корте-
жем (ескортом), забезпечується мобільним заго-
ном мотоциклів або автомобілів. 

Такий супровід здійснюється за відповідною 
технологією та в порядку, визначеному Міністер-
ством внутрішніх справ України і Управлінням 
державної охорони України. 

(Закон доповнено статтею 261 згідно із За‑
коном України від 16.12.2004 р. № 2249‑IV)

стаття 27. організація дорожнього 
руху на автомобільних дорогах, 

вулицях та залізничних переїздах 
Організація дорожнього руху здійснюється 

спеціалізованими службами, положення про 

які затверджуються відповідними державними 
органами з безпеки дорожнього руху. 

Організація дорожнього руху на автомобіль-
них дорогах, вулицях та залізничних переїздах 
здійснюється із застосуванням технічних засобів 
і автоматизованих систем керування дорожнім 
рухом, що відповідає вимогам діючих в Україні 
стандартів, на основі погоджених з Державтоін-
спекцією Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни проектів і схем організації дорожнього руху 
та затверджених місцевими органами державної 
виконавчої влади у встановленому порядку. 

Зміни в організації дорожнього руху з метою 
підвищення інтенсивності руху транспортних 
засобів за рахунок зниження рівня безпеки до-
рожнього руху не допускаються. 

При виникненні загрози безпеці дорожнього 
руху відповідні посадові особи Державтоінспекції 
Міністерства внутрішніх справ України, дорож-
ніх і комунальних служб мають право вносити 
оперативні зміни в організацію дорожнього 
руху. 

При виникненні місць концентрації дорожньо-
транспортних подій всі заходи щодо ліквідації 
причин та їх умов виконуються позачергово. 

стаття 28. спеціалізовані служби 
організації дорожнього руху 

Заходи щодо організації дорожнього руху 
здійснюються спеціалізованими службами, по-
ложення про які затверджується відповідними 
державними органами з безпеки дорожнього 
руху. 

розділ V  
траНсПортНІ Засоби 

стаття 29. допуск транспортних 
засобів до участі у дорожньому русі 

До участі у дорожньому русі допускаються 
транспортні засоби, конструкція і технічний стан 
яких відповідають вимогам діючих в Україні 
правил, нормативів і стандартів, що мають сер-
тифікат на відповідність цим вимогам і пройшли 
державний технічний огляд (за винятком транс-
портних засобів, що не підлягають огляду). 

З метою збереження автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів участь у до-
рожньому русі транспортних засобів, вагові або 
габаритні параметри яких перевищують норма-
тивні, допускається за окремим дозволом в по-
рядку і за плату, що встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. 

Місце переїзду автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів транспортними засоба-
ми на гусеничному ходу для виконання сільсько-
господарських робіт встановлюється власником 
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дороги, вулиці та залізничного переїзду спільно 
з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх 
справ України. 

Пересування транспортних засобів на гусе-
ничному ходу дозволяється тільки на місцевих 
шляхах без твердого покриття при мінусовій 
температурі атмосферного повітря. 

Не допускається участь у дорожньому русі 
транспортних засобів з правим розташуванням 
керма. 

стаття 30. основні вимоги щодо 
виробництва транспортних засобів 

Конструкція транспортних засобів повинна 
відповідати вимогам сучасних правил, нормати-
вів і стандартів, встановленим рівням викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, а норматив-
но-технічна документація має бути узгоджена 
з відповідними уповноваженими державними 
органами. 

Перед початком серійного виробництва 
транспортних засобів або їх складових частин 
проводяться спеціальні випробування і за їх 
позитивними наслідками видається сертифікат 
встановленої форми. Сертифікаційні випробу-
вання проводяться у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

Підприємства, установи і організації неза-
лежно від форм власності та господарювання, 
а також громадяни-підприємці, які здійснюють 
провадження господарської діяльності з вироб-
ництва автомобілів та автобусів, повинні мати 
відповідну ліцензію. 

(частина третя статті 30 у редакції За‑
кону України від 19.01.2006 р. № 3370‑IV)

стаття 31. основні вимоги щодо ввезення 
на територію України транспортних засобів 

Транспортні засоби, їх складові частини і ком-
плектуючі вироби, що ввозяться на територію 
України, підлягають перевірці на відповідність 
діючим стандартам або повинні мати сертифікат, 
виданий уповноваженим на це Секретаріатом 
ЄЕК ООН Адміністративним органом по сертифі-
кації дорожніх транспортних засобів. 

Правила ввезення транспортних засобів 
на територію України визначаються Кабінетом 
Міністрів України. 

стаття 32. основні вимоги щодо 
переобладнання транспортних засобів 

Переобладнання транспортних засобів, тоб-
то зміна типу або марки (моделі), призначення 
чи параметрів конструкції транспортних засобів, 
що перебувають в експлуатації, шляхом установ-
ки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального об-
ладнання і номерних агрегатів, не передбачених 

нормативно-технічною документацією на даний 
транспортний засіб, повинно відповідати прави-
лам, нормативам і стандартам України. 

Не дозволяється без погодження з вироб-
никами транспортних засобів та їх складових 
частин або іншої спеціально уповноваженої 
на це Кабінетом Міністрів України організації 
переобладнання, що призводить до зміни по-
вної маси і її розподілу по осях, розміщення 
центру ваги, типу двигуна, його ваги і по-
тужності, колісної бази чи колісної формули, 
системи гальмового і рульового керування 
та трансмісії. 

(частина друга статті 32 в редакції Зако‑
ну України від 10.11.94 р. № 234/94‑ВР) 

При переобладнані п’яти і більше транспор-
тних засобів повинні виконуватися вимоги статті 
30 цього Закону. 

Переобладнання, що призвело до зміни облі-
кових даних механічного транспортного засобу, 
повинно бути відображено у його реєстраційних 
документах. 

стаття 33. основні вимоги щодо 
технічного стану транспортних засобів, 

що перебувають в експлуатації 
Технічний стан транспортних засобів, що пере-

бувають в експлуатації, у частині, що стосується 
безпеки дорожнього руху та охорони навколиш-
нього середовища, має відповідати правилам, 
нормативам і стандартам, затвердженим у вста-
новленому порядку. 

Обов’язок щодо забезпечення належного тех-
нічного стану транспортних засобів покладається 
на їх власників або інших осіб, які їх експлуату-
ють, згідно з чинним законодавством. 

стаття 34. реєстрація та облік 
транспортних засобів 

Державній реєстрації та обліку підлягають 
призначені для експлуатації на вулично-дорож-
ній мережі загального користування автомобілі, 
автобуси, самохідні машини, сконструйовані 
на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок 
і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколя-
ски. 

Державна реєстрація і облік здійснюються ор-
ганами Державтоінспекції Міністерства внутріш-
ніх справ України, а їх порядок установлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Усі інші механічні транспортні засоби підляга-
ють відомчій реєстрації та обліку, порядок яких 
установлюється: 

транспортних засобів військових частин 
і об’єднань — відповідними міністерствами 
і відомствами, яким підпорядковано ці частини 
і об’єднання; 
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великотоннажних автомобілів та інших тех-
нологічних транспортних засобів незалежно від 
форм власності, що не підлягають експлуатації 
на вулично-дорожній мережі загального користу-
вання, — Державним комітетом України по на-
гляду за охороною праці; 

трамваїв і тролейбусів — Державним коміте-
том України по житлово-комунальному госпо-
дарству; 

гоночних і спортивних механічних транспор-
тних засобів незалежно від власності — Міністер-
ством України у справах молоді і спорту; 

тракторів, самохідних машин, сільськогоспо-
дарської техніки, інших механізмів незалежно 
від форм власності, що підлягають експлуатації 
на вулично-дорожній мережі загального користу-
вання, — Міністерством сільського господарства 
і продовольства України. 

Власники транспортних засобів зобов’язані 
зареєструвати належні їм транспортні засоби про-
тягом десяти діб після їх придбання, одержання 
або виникнення обставин, що потребують внесен-
ня змін у реєстраційні документи. 

За рішенням Уряду Республіки Крим, місце-
вих органів державної виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування може провадитися 
реєстрація мопедів, велосипедів і гужових візків 
(саней). 

Експлуатація незареєстрованих транспортних 
засобів, а також без державних номерних знаків 
встановленого зразка забороняється. У разі ек-
сплуатації такого транспортного засобу він може 
бути примусово вилучений. Власнику транспорт-
ного засобу в цьому випадку повертається його 
вартість із врахуванням технічного стану і строку 
експлуатації. 

стаття 35. державний технічний 
огляд транспортних засобів 

Механічні транспортні засоби, що беруть 
участь у дорожньому русі, а також причепи (на-
півпричепи) до них підлягають обов’язковому 
державному технічному огляду в порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України. 

Механічні транспортні засоби, що не пройшли 
обов’язковий черговий технічний огляд, до по-
дальшої експлуатації не допускаються. 

стаття 36. основні вимоги щодо 
технічного обслуговування і ремонту 

транспортних засобів 
Власники транспортних засобів або особи, 

які їх експлуатують, зобов’язані забезпечувати 
своєчасне і в повному обсязі проведення робіт 
по їх технічному обслуговуванню і ремонту згід-
но з нормативами, встановленими виробниками 
відповідних транспортних засобів. 

Частину другу статті 36 виключено 
(згідно із Законом України від 

19.01.2006 р. № 3370‑IV)

Уряд Республіки Крим, місцеві органи дер-
жавної виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування повинні організувати роботу 
і всіляко сприяти створенню мережі служб швид-
кої технічної допомоги учасникам дорожнього 
руху безпосередньо на автомобільних дорогах, 
вулицях та залізничних переїздах. 

стаття 37. Підстави для заборони 
експлуатації транспортних засобів 

Експлуатація транспортних засобів забороня-
ється з вилученням державних номерних знаків 
у разі: 

порушення правил, нормативів і стандартів 
у частині забезпечення безпеки дорожнього руху 
під час виготовлення транспортних засобів; 

переобладнання транспортних засобів з пору-
шенням вимог статті 32 цього Закону; 

технічних неполадок, при яких експлуатація 
транспортних засобів не допускається; 

невідповідності реєстраційних даних записам 
у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті, 
технічному або реєстраційному талоні); 

невідповідності державних номерних знаків 
вимогам стандартів або реєстраційним докумен-
там; 

відсутності талона про проходження держав-
ного технічного огляду. 

Експлуатація транспортних засобів з метою 
недопущення небезпечного їх впливу на життя 
і здоров’я людей або загрози погіршення еколо-
гічної ситуації в установленому законодавством 
порядку може бути обмежена або заборонена 
в окремій місцевості, оголошеній зоною надзви-
чайної екологічної ситуації. 

(статтю 37 доповнено частиною другою згідно 
із Законом України від 07.02.2002 р. № 3033‑III)

розділ VI  
стаНдартиЗацІя та НормУваННя 
оргаНІЗацІЇ дорожНього рУхУ 

стаття 38. Завдання стандартизації 
та нормування дорожнього руху 

Стандартизація та нормування дорожнього 
руху провадяться з метою встановлення обов’-
язкових норм, правил, вимог щодо організації 
та безпеки дорожнього руху. 

стаття 39. стандарти дорожнього руху 
Державні стандарти дорожнього руху виз-

начають поняття і терміни, методи здійснення 
контролю за станом організації дорожнього руху, 
вимоги щодо запобігання шкідливому впливу 
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транспорту на здоров’я людини та навколишнє 
природне середовище, інші питання, пов’язані 
з дорожнім рухом. Стандарти дорожнього руху 
розробляються та вводяться в дію в порядку, 
що встановлюється законодавством України. 

стаття 40. Нормативи дорожнього руху 
Нормативи дорожнього руху повинні відпові-

дати вимогам безпеки, економічності та комфор-
тності дорожнього руху, охорони навколишнього 
природного середовища та здоров’я людини. 

У разі необхідності для деяких категорій 
доріг і вулиць можуть, залежно від їх функціо-
нального призначення, встановлюватися окремі 
нормативи. Нормативи розробляються, вводяться 
і контролюються міністерствами, відомствами 
і підприємствами України та іншими уповнова-
женими органами відповідно до чинного законо-
давства України. 

стаття 41. Правила дорожнього руху 
В Україні встановлено правосторонній рух 

транспортних засобів. 
Порядок початку руху, зміни руху за на-

прямком, розташування транспортних засобів 
і пішоходів, вибору швидкості руху та дистанції, 
обгону та стоянки, проїзду перехресть, пішохід-
них переходів і залізничних переїздів, зупинок 
транспортних засобів загального користування, 
користування зовнішніми світловими прила-
дами, правила пересування пішоходів, проїзд 
велосипедистів, а також питання організації 
руху та його безпеки регулюються Правилами 
дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

розділ VII  
ПлаНУваННя та ФІНаНсУваННя 
ЗаходІв щодо ЗабеЗПечеННя 
беЗПеки дорожНього рУхУ 

стаття 42. Загальні положення 
єдиної системи обліку показників 

дорожнього руху і його безпеки 
Частину першу статті 42 виключено 

(згідно із Законом України від 
07.02.2002 р. № 3047‑III)

Частину другу статті 42 виключено 
(згідно із Законом України від 

07.02.2002 р. № 3047‑III)

Уряд Республіки Крим, обласні органи дер-
жавної виконавчої влади і міст республіканського 
підпорядкування можуть розширити перелік 
статистичних показників, якщо це необхідно для 
прийняття рішень в межах компетенції, наданої 
цим Законом. 

Міністерства, інші центральні органи дер-

жавної виконавчої влади та об’єднання не вправі 
запроваджувати звітність, не передбачену єдиною 
системою державного обліку показників дорож-
нього руху і його безпеки. 

стаття 43. Планування заходів щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху 

Державними, республіканськими і місцевими 
органами влади та управління розробляються, 
затверджуються і реалізуються державні, респу-
бліканські, обласні, міські та районні програми 
забезпечення безпеки дорожнього руху. Розробка 
їх здійснюється на основі раціонального поєднан-
ня територіального та галузевого планування, 
формування взаємопов’язаних збалансованих по-
казників з урахуванням соціально-економічних 
і екологічних умов конкретного регіону, рівня 
розвитку дорожньої мережі, стану аварійності 
та інших показників єдиної системи державного 
обліку дорожнього руху. 

Програма забезпечення безпеки дорожнього 
руху повинна включати: 

аналіз стану безпеки дорожнього руху та про-
гноз на певний період; 

конкретні обгрунтовані цілі; 
заходи, реалізація яких дозволить досягти 

намічених цілей; 
вартість програми та джерела її фінансуван-

ня; 
форми і періодичність контролю за виконан-

ням програми. 

стаття 44. Фінансування заходів щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху 

Фінансування заходів, передбачених програ-
мами, а також інших заходів щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху здійснюється за раху-
нок коштів державного бюджету, відрахувань 
міністерств, інших центральних органів дер-
жавної виконавчої влади та об’єднань, місцевих 
бюджетів, позабюджетних коштів і фондів. 

розділ VIII  
медичНе ЗабеЗПечеННя 
беЗПеки дорожНього рУхУ 

стаття 45. медичний огляд і переогляд 
кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів 

Медичний огляд проводиться з метою визна-
чення здатності кандидатів у водії і водіїв до без-
печного керування транспортними засобами. За-
значений огляд включає: попередні, періодичні, 
щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, 
а також позачергові огляди, зумовлені необхід-
ністю. Періодичність оглядів, порядок їх прове-
дення і направлення водіїв на позачергові огляди 
визначаються Міністерством охорони здоров’я 
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України і затверджуються відповідним держав-
ним органом з безпеки дорожнього руху. 

стаття 46. обов’язки адміністрації 
підприємств, установ і організацій щодо 
охорони здоров’я і контролю за умовами 

праці водіїв транспортних засобів 
Адміністрація підприємств, установ і ор-

ганізацій незалежно від форм власності та го-
сподарювання, до штатів яких входять водії, 
зобов’язана: 

організовувати обов’язкове страхування кож-
ного водія на випадок нещасної події; 

організовувати роботу водіїв згідно з чинним 
законодавством, режимом праці і відпочинку; 

запроваджувати заходи, спрямовані на зни-
ження напруженості праці і втомлюваності во-
діїв; 

організовувати харчування водіїв у робочий 
час; 

забезпечувати водіїв санітарно-побутовими 
приміщеннями і обладнанням, а також примі-
щеннями для здійснення лікувально-профілак-
тичних заходів; 

організовувати з участю місцевих органів охо-
рони здоров’я роботу з водіями по вдосконаленню 
навичок подання першої медичної допомоги. 

Для медичного контролю обслуговування воді-
їв та їх оздоровлення підприємствами, установа-
ми, організаціями незалежно від форм власності 
та господарювання при чисельності водіїв 100 
і більше чоловік створюються відомчі спеціалізо-
вані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, 
медико-санітарні частини, поліклінічні відділен-
ня та заклади охорони здоров’я, а при чисельності 
водіїв менше 100 чоловік — з територіальними 
медичними закладами укладаються договори 
на їх медичне обслуговування. 

Контроль за умовами праці водіїв, виконан-
ням вимог органів державного нагляду, міжвідом-
чого і відомчого контролю для усунення порушень 
діючих правил по охороні праці і стандартів 
безпеки праці на робочих місцях водіїв здійс-
нюють відповідні служби міністерств, відомств, 
концернів, корпорацій та інших об’єднань, пер-
винні профспілкові організації, а також органи 
санітарно-епідеміологічної служби. 

(частина третя статті 46 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 10.07.2003 р. № 1096‑IV)

стаття 47. організація подання 
медичної допомоги потерпілим 

у дорожньо-транспортних подіях 
Для забезпечення подання допомоги потер-

пілим внаслідок дорожньо-транспортних подій 
місцеві органи охорони здоров’я за погодженням 

з органами Державтоінспекції Міністерства 
внутрішніх справ України закріплюють за кон-
кретними ланками автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів лікувальні заклади, в яких 
є відповідні фахівці, відділення або палати, 
що мають можливість цілодобового прийому, 
обстеження і лікування потерпілих. 

На ділянках доріг, вулиць та залізничних 
переїздах встановлюються відповідні дорожні 
знаки з інформацією про найближчу лікарню, на-
прямок руху та відстань до неї, номер телефону. 

Інші медичні заклади, що знаходяться в без-
посередній близькості від автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів, повинні бути 
забезпечені необхідним медичним обладнанням 
згідно з переліком, затверджуваним Міністер-
ством охорони здоров’я України, і позначені 
дорожнім знаком «Пункт першої медичної допо-
моги». 

Вказані лікарні і лікувально-профілактичні 
заклади повинні бути обладнані засобами зв’-
язку. На магістральних автомобільних дорогах 
закріплені лікарні і станції швидкої допомоги 
забезпечуються також системою сигнально-ви-
кличного зв’язку. 

стаття 48. медична підготовка водіїв 
і посадових осіб органів міністерства 

внутрішніх справ України, військової інспекції 
безпеки дорожнього руху військової служби 

правопорядку у Збройних силах України 
(назва статті 48 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

Водії транспортних засобів, відповідні посадо-
ві особи органів Міністерства внутрішніх справ 
України, військової інспекції безпеки дорожнього 
руху Військової служби правопорядку у Зброй-
них Силах України зобов’язані володіти прак-
тичними навичками подання першої медичної 
допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транс-
портних подій, періодично проходити відповідну 
підготовку за програмами, що затверджуються 
Міністерством охорони здоров’я України. 

(частина перша статті 48 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

Водії зобов’язані стежити за наявністю 
на транспортних засобах спеціальних медичних 
аптечок, їх укомплектуванням. 

Посадові особи Державтоінспекції Міні-
стерства внутрішніх справ України, військової 
інспекції безпеки дорожнього руху Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України, 
які здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім 
рухом, зобов’язані стежити за укомплектуванням 
закріплених за ними патрульних автомобілів 
і приміщень стаціонарних постів медичним 
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майном і медикаментами для подання першої 
медичної допомоги потерпілим внаслідок до-
рожньо-транспортних подій згідно з переліком, 
що встановлюється Міністерством охорони здо-
ров’я України. 

(частина третя статті 48 із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 15.05.2003 р. № 743‑IV)

розділ IX  
охороНа НавколишНього 
ПриродНого середовища 

стаття 49. охорона навколишнього 
природного середовища 

Міністерства, інші центральні органи держав-
ної виконавчої влади та об’єднання, що здійсню-
ють проектування, виробництво та експлуатацію 
механічних транспортних засобів, зобов’язані 
вживати заходів щодо запобігання та зменшення 
викидів вказаними засобами забруднюючих речо-
вин у навколишнє природне середовище, а також 
шуму і вібрації. 

Не допускається виробництво та експлуатація 
автотранспортних засобів, у викидах яких вміст 
забруднюючих речовин перевищує встановлені 
нормативи. 

Керівники транспортних організацій, влас-
ники автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів та транспортних засобів несуть пер-
сональну відповідальність за додержання гра-
нично допустимих нормативів викидів і скидів 
забруднюючих речовин і гранично допустимих 
рівнів фізичних впливів на навколишнє природне 
середовище, встановлених для відповідного типу 
транспорту. 

Підприємства, що виготовляють пальне, по-
винні дотримувати державних стандартів щодо 
якості палива і мастильних матеріалів. 

У разі виготовлення неякісного палива під-
приємство притягається до відповідальності 
у вигляді штрафу. 

З метою запобігання забрудненню грунту 
відпрацьованими нафтопродуктами автопідпри-
ємства повинні бути забезпечені спеціальними 
місткостями для їх зберігання. 

стаття 50. Проектні та наукові розробки 
Підприємства, установи і організації, що роз-

робляють перспективні програми, комплексні 
схеми та проекти організації дорожнього руху, 
а також здійснюють ці розробки, повинні перед-

бачати в них заходи, спрямовані на запобігання 
та зменшення викидів і скидів забруднюючих 
речовин у навколишнє середовище, а також шуму 
і вібрації. 

розділ X  
коНтроль У сФерІ дорожНього рУхУ 

стаття 51. Завдання контролю 
у сфері дорожнього руху 

Контроль у сфері дорожнього руху спрямова-
ний на забезпечення дотримання міністерства-
ми, іншими центральними органами державної 
виконавчої влади та об’єднаннями, а також 
громадянами вимог законодавства України про 
дорожній рух. 

стаття 52. органи, що здійснюють 
контроль у сфері дорожнього руху 

Контроль у сфері дорожнього руху здійсню-
ється Кабінетом Міністрів України, органами 
законодавчої та виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, відповідним держав-
ним органом з безпеки дорожнього руху і його 
місцевими органами, Державтоінспекцією Мі-
ністерства внутрішніх справ України, іншими 
спеціально уповноваженими на це державними 
органами (державний контроль), а також міні-
стерствами, іншими центральними органами 
державної виконавчої влади та об’єднаннями 
(відомчий контроль). 

розділ XI  
вІдПовІдальНІсть За ПорУшеННя 
ЗакоНодавства Про дорожНІй рУх 

стаття 53. відповідальність за порушення 
законодавства про дорожній рух 

Юридичні та фізичні особи, винні в пору-
шенні законодавства про дорожній рух, від-
повідних правил, нормативів і стандартів, не-
суть відповідальність згідно з законодавством 
України. 

розділ XII  
мІжНародНІ Угоди 

стаття 54. міжнародні угоди 
Якщо міжнародною угодою України встанов-

лено інші правила, ніж ті, що містяться у зако-
нодавстві України про дорожній рух, то застосо-
вуються правила міжнародної угоди. 

Президент України Л. КРАВЧУК 



февраль/2008приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

Налог с владельцев транспортных средств �1

Примітки: 
1. Цей розділ не включає вироби товарних по-

зицій 9501, 9503 або 9508, а також сани-бобслей, 
тобогани або аналогічні вироби товарної позиції 
9506. 

2. Терміни «частини» та «частини і пристрої» 
не застосовуються до виробів, зазначених далі, 
незалежно від того, можуть чи не можуть вони 
бути ідентифіковані як вироби, призначені для 
товарів цього розділу: 

(a) з’єднань, шайб і аналогічних виробів 
з будь-якого матеріалу (що класифікуються від-
повідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або 
в товарній позиції 8484), а також інших виробів 
з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна 
позиція 4016); 

(b) частин загального призначення з недоро-
гоцінних металів (розділ XV) відповідно до при-
мітки 2 до розділу XV або аналогічних виробів 
з пластмаси (група 39); 

(c) виробів групи 82 (інструменти); 
(d) виробів товарної позиції 8306; 
(e) машин або устаткування товарних позицій 

8401 — 8479 і частин до них; виробів товарних 
позицій 8481 або 8482, якщо вони є основною 
частиною двигунів чи силових установок, виробів 
товарної позиції 8483; 

(f) електричних машин або обладнання (група 
85); 

(g) виробів групи 90; 
(h) виробів групи 91; 
(іj) зброї (група 93); 
(k) освітлювальних ламп або освітлювального 

обладнання товарної позиції 9405; 
(l) різних щіток, які використовуються як ча-

стини у транспортних засобах (товарна позиція 
9603). 

3. У групах 86 — 88 терміни «частини» або 
«пристрої» не поширюються на частини та при-
строї, які не призначені для використання ви-
ключно або в основному з виробами цих груп. Ча-
стини або пристрої, які можна віднести одночасно 
до двох або кількох товарних позицій цього роз-
ділу, повинні бути класифіковані у тій товарній 
позиції, яка відповідає основному використанню 
цих частин або пристроїв. 

4. У цьому розділі: 
(a) транспортні засоби, спеціально сконструйо-

вані для переміщення на дорогах чи коліях, слід 
класифікувати у товарних позиціях групи 87; 

(b) автомобілі-амфібії слід класифікувати у то-
варних позиціях групи 87; 

(c) повітряні транспортні засоби, спеціально 
призначені для використання одночасно як на-
земні, слід класифікувати у товарних позиціях 
групи 88. 

5. Транспортні засоби на повітряній подушці 
слід класифікувати у цьому розділі до тих груп 
транспортних засобів, яким вони більше відпо-
відають, а саме: 

(a) до групи 86, якщо вони призначені для руху 
та можуть пересуватися по направляючій колії 
(потяги на повітряній подушці); 

(b) до групи 87, якщо вони призначені для руху 
лише по суші або по суші та по воді; 

(c) до групи 89, якщо вони призначені для 
руху по воді, незалежно від того, чи здатні вони 
причалювати до пляжу або пристані, платформи, 
а також пересуватися по льоду. 

Частини та пристрої до транспортних засобів 
на повітряній подушці слід класифікувати у тій 
самій товарній позиції, до якої включається цей 
транспортний засіб відповідно до зазначених 
вище приміток. 

Про митний тариф України

закон України від 05.04.2001 р. № 23�1-III№ 23�1-III 23�1-IIIIII 

(витяг)
<…>

розділ XVII 
Засоби НаЗемНого траНсПортУ, лІтальНІ аПарати, ПлавУчІ 
Засоби І Пов’яЗаНІ З траНсПортом ПристроЇ та обладНаННя 

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 12.07.2001 р. № 2671‑III, від 15.11.2001 р. 
№ 2779‑III, від 15.05.2003 р. № 745‑IV, від 5.06.2003 р. № 916‑IV, від 18.03.2004 р. № 1624‑IV (зміни, внесені 

Законом України від 18.03.2004 року № 1624‑IV, діють до 31.12.2008 року, зміни, внесені підпунктом 
«а» пункту 5 Закону України від 18.03.2004 р. № 1624‑IV, діють до 31.12.2005 року), від 18.11.2004 р. 

№ 2188‑IV, від 25.03.2005 р. № 2505‑IV, від 23.06.2005 р. № 2715‑IV, від 21.02.2006 р. № 3455‑IV, від 
31.05.2007 р. № 1109‑V (Законом України від 31.05.2007 р. № 1109‑V цей Закон викладено у новій редакції)

(Зміни, передбачені підпунктом «б» пункту 5 підпункту 2 пункту 3 статті 7 Закону України від 
18.03.2004 р. № 1624‑IV, внесені не будуть у зв’язку з виключенням підпункту 2 пункту 3 статті 7 

Закону України від 18.03.2004 р. № 1624‑IV згідно із Законом України від 6.07.2005 р. № 2740‑IV)
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Шляхове устаткування та його пристрої 
для транспорту на повітряній подушці повинні 
належати до залізничних мереж, а сигнальне 
устаткування, пристрої для забезпечення безпеки 
контролю за рухом на таких системах — до сиг-
нального устаткування, пристроїв для забезпе-
чення безпеки або контролю за рухом на заліз-
ничних шляхах. 

додаткові примітки: 
1. За умови врахування положень додаткової 

примітки 3 до групи 89 інструменти і предмети, 
необхідні для обслуговування та ремонту на-
земних, повітряних або плавучих транспортних 
засобів, повинні належати до цих засобів на-
земного транспорту, повітряних або плавучих 
у разі, коли вони подаються разом з ними. Інші 
пристрої, що подаються разом із засобами цих 

видів транспорту, також повинні належати до них 
у разі, коли вони є їхньою частиною і подаються 
разом з ними. 

2. Основне правило класифікації 2 (a) також 
застосовується до товарів, зазначених у товарних 
позиціях 8608, 8805, 8905, 8907, що імпортують-
ся товарними партіями, розділеними на частини, 
у разі звернення декларанта та за умови відповід-
ності чинному законодавству. 

додаткова примітка України: 
У цьому розділі термін «для промислового 

складання моторних транспортних засобів» 
застосовується лише до товарів, які використо-
вуються у промисловому виробництві мотор-
них транспортних засобів товарних позицій 
8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

група 86 
Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; 

шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; 
механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання всіх видів 

Примітки: 
1. Ця група не включає: 
(a) шпали дерев’яні або бетонні для залізнич-

них або трамвайних колій чи аналогічних їм, 
а також бетонні секції напрямних колій для 
монорейкового транспорту на повітряній подушці 
(товарна позиція 4406 або 6810); 

(b) будівельні матеріали для залізничних або 
трамвайних колій з чорних металів товарної по-
зиції 7302; 

(c) електричне устаткування для сигналізації, 
пристрої для забезпечення безпеки або контролю 
за рухом товарної позиції 8530. 

2. До товарної позиції 8607 серед інших (inter 
alia) включаються: 

(a) осі, колеса, колісні пари (ходові частини), 
металеві колісні бандажі, ободи і маточини та ін-
ші частини коліс; 

(b) рами, підрамники, візки та ходові балан-
сирні візки; 

(c) осьові букси, гальмові пристрої; 
(d) буфери для рухомого складу; крюки та інші 

зчіпні пристрої та міжвагонні з’єднання; 
(e) кузови. 
3. За умови врахування положень викладеної 

вище примітки 1 до товарної позиції 8608 серед 
інших (inter alia) включаються: 

(a) складені колії, поворотні платформи, тупи-
кові упори, габаритні ворота; 

(b) механічні сигнальні диски, семафори, 
прилади керування сигналами та стрілками, 
прилади, що контролюють переїзд, пульти 
дистанційного керування та інші механічні 
прилади (у тому числі електромеханічні) для 
сигналізації безпеки або контролю за рухом, 
навіть якщо вони мають або не мають при-
строїв для електроосвітлення на залізницях, 
трамвайних коліях, річкових шляхах, спору-
дах для паркування, аеродромах чи портових 
спорудах. 

код Назва 
ставки мита, % 

додатко-
ві ово префе-

ренційна 
пільгова повна 

8601 Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом елек-
троживлення або з живленням від електричних аку-
муляторів: 

    

8601 10 00 00 - із зовнішнім джерелом електроживлення  0 0 шт. 

8601 20 00 00 - з живленням від електричних акумуляторів  0 0 шт. 

8602 Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери:     

8602 10 00 00 - локомотиви дизель-електричні  0 0 - 

8602 90 00 00 - інші  0 0 - 

8603 Самохідні вагони пасажирські залізничні або трам-
вайні, вантажні вагони, вагони-платформи, крім 
включених до товарної позиції 8604: 
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код Назва 
ставки мита, % 

додатко-
ві ово префе-

ренційна 
пільгова повна 

8603 10 00 - із зовнішнім джерелом електроживлення:     

8603 10 00 10 - — вагони трамвайні для широкої колії  15 15 шт. 

8603 10 00 90 - — інші  0 0 шт. 

8603 90 00 00 - інші  0 0 шт. 

8604 00 00 00 Транспортні засоби самохідні або несамохідні для 
ремонту та технічного обслуговування залізничних 
або трамвайних колій (наприклад, ремонтні вагони, 
вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирівнювачі 
колії, вагони контрольно-випробовувальні) 

 0 0 шт. 

8605 00 00 00 Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, неса-
мохідні; вагони багажні, вагони поштові та інші спеці-
алізовані вагони залізничні та трамвайні, несамохідні 
(крім вагонів товарної позиції 8604) 

 0 0 шт. 

8606 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень ван-
тажів по коліях, несамохідні: 

    

8606 10 00 00 - вагони-цистерни та подібні їм  0 0 шт. 

8606 20 00 00 - вагони ізотермічні, рефрижераторні вагони, крім 
вагонів товарної підпозиції 8606 10 

 0 0 шт. 

8606 30 00 00 - вагони саморозвантажувальні, крім вагонів товарної 
підпозиції 8606 10 або 8606 20 

 0 0 шт. 

 - інші:     

8606 91 - — криті і такі, що замикаються:     

8606 91 10 00 - — - спеціально передбачені для транспортування 
вантажів з високою радіоактивністю (Євроатом) 

 0 0 шт. 

8606 91 90 00 - — - інші  0 0 шт. 

8606 92 00 00 - — відкриті, із стаціонарними бортами заввишки по-
над 60 см 

 0 0 шт. 

8606 99 00 00 - — інші  0 0 шт. 

8607 Частини до залізничних локомотивів або моторних 
вагонів трамвая або рухомого складу: 

    

 - візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх части-
ни: 

    

8607 11 00 00 - — ведучі візки та ведучі ходові балансирні візки  0 0 - 

8607 12 00 00 - — інші візки та ходові балансирні візки  0 0 - 

8607 19 - — інші, включаючи частини:     

 - — - вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини:     

8607 19 01 00 - — - — з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 19 11 00 - — - — штамповані сталеві  0 0 - 

8607 19 18 00 - — - — інші  0 0 - 

 - — - частини для візків усіх типів:     

8607 19 91 00 - — - — з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 19 99 00 - — - — інші  0 0 - 

 - гальмові пристрої та їх частини:     

8607 21 - — пневматичні гальма та їх частини:     

8607 21 10 00 - — - з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 21 90 00 - — - інші  0 0 - 

8607 29 - — інші:     

8607 29 10 00 - — - з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 29 90 00 - — - інші  0 0 - 

8607 30 - крюки та інші зчіпні пристрої, буфери та їх частини:     

8607 30 01 00 - — з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 30 99 00 - — інші  0 0 - 

 - інші:     

8607 91 - — локомотивів:     

8607 91 10 00 - — - осьові букси та їх частини  0 0 - 
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 - — - інші:     

8607 91 91 00 - — - — з чавуну або сталі литі  0 0 - 

8607 91 99 00 - — - — інші  0 0 - 

8607 99 - — інші:     

8607 99 10 00 - — - осьові букси та їх частини  0 0 - 

8607 99 30 - — - кузови та їх частини:     

8607 99 30 10 - — - — для трамвайних вагонів широкої колії  0 0 - 

8607 99 30 90 - — - — інші  0 0 - 

8607 99 50 00 - — - шасі та їх частини  0 0 - 

8607 99 90 00 - — - інші  0 0 - 

8608 00 Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних 
та трамвайних колій; механічне (включаючи елек-
тромеханічне) сигнальне обладнання, забезпечення 
безпеки або контролю за рухом на залізницях та трам-
вайних коліях, автомобільних шляхах або річкових 
внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, пор-
тових спорудах або на аеродромах; їх частини: 

    

8608 00 10 00 - устаткування та обладнання для залізничних та ін-
ших колій 

 0 0 - 

8608 00 30 00 - інше обладнання  0 0 - 

8608 00 90 00 - частини  0 0 - 

8609 00 Контейнери (включаючи ємності для перевезення рід-
ких вантажів), спеціально призначені та оснащені для 
перевезень одним або кількома видами транспорту: 

    

8609 00 10 00 - контейнери з протирадіаційним свинцевим захистом 
для транспортування радіоактивних речовин (Євроатом) 

 2 2 шт. 

8609 00 90 00 - інші  2 2 шт. 

група 87 
Засоби наземного транспорту, крім 

залізничного або трамвайного рухомого 
складу, їх частини та обладнання 

Примітки: 
1. Ця група не включає залізничний або трам-

вайний рухомий склад, призначений для пере-
міщення тільки по колії. 

2. У цій групі термін «трактори» означає транс-
портні засоби, призначені головним чином для 
буксирування чи штовхання інших транспортних 
засобів, пристроїв і вантажів, незалежно від того, 
мають вони чи ні допоміжні пристосування, у по-
єднанні з основним застосуванням трактора, для 
перевезення інструментів, насіння, добрив тощо. 

Машини та робочі інструменти, які сконструй-
овані для установлення на тракторах товарної 
позиції 8701 і розглядаються як взаємозамінне 
устаткування, належать до відповідних товарних 
позицій, навіть у разі, коли вони постачаються 
разом з трактором, незалежно від того, встанов-
лені вони на ньому чи ні. 

3. Шасі автомобільні з кабіною включаються 
до товарних позицій 8702 — 8704, а не до товарної 
позиції 8706. 

4. До товарної позиції 8712 включаються всі 
двоколісні велосипеди для дітей. Інші дитячі 

велосипеди включаються до товарної позиції 
9501. 

Додаткові примітки України: 
1. Моторними транспортними засобами, 

що використовувалися, вважаються такі, на які 
були або є реєстраційні документи, видані упо-
вноваженими державними органами, у тому 
числі іноземними, що дають право експлуатувати 
ці транспортні засоби на постійній основі. 

2. Кузовами для моторних транспортних за-
собів, що використовувалися, вважаються такі, 
які вже були встановлені на транспортному засобі 
або з моменту виготовлення яких минуло більше 
одного року. 

3. У цій групі термін «укомплектовані» засто-
совується до кузовів для промислового складання 
моторних транспортних засобів товарної позиції 
8703, пофарбованих, повністю або не повністю 
укомплектованих елементами та приладами вну-
трішнього і зовнішнього обладнання. 

4. Термін «не укомплектовані» застосовується 
до кузовів для промислового складання моторних 
транспортних засобів товарної позиції 8703, по-
фарбованих або нефарбованих, із встановленими 
на них дверима і капотами або без них, без еле-
ментів та приладів внутрішнього та зовнішнього 
обладнання. 
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8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):     

8701 10 00 00 - трактори, що керуються водієм, який іде поряд  15 15 шт. 

8701 20 - трактори колісні для напівпричепів:     

8701 20 10 00 - — нові  5 5 шт. 

8701 20 90 00 - — що використовувалися  10 10 шт. 

8701 30 - трактори гусеничні:     

8701 30 10 00 - — пристосовані для розчищення снігу  10 10 шт. 

8701 30 90 00 - — інші  10 10 шт. 

8701 90 - інші:     

 - — трактори для сільськогосподарських робіт (крім трак-
торів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори 
для лісового господарства, колісні: 

    

 - — - нові, з потужністю двигуна:     

8701 90 11 00 - — - — не більш як 18 кВт  10 10 шт. 

8701 90 20 - — - — понад 18 кВт, але не більш як 37 кВт:     

8701 90 20 10 - — - — - понад 18 кВт, але не більш як 25 кВт  10 10 шт. 

8701 90 20 30 - — - — - понад 25 кВт, але не більш як 37 кВт  10 10 шт. 

8701 90 25 00 - — - — понад 37 кВт, але не більш як 59 кВт  10 10 шт. 

8701 90 31 00 - — - — понад 59 кВт, але не більш як 75 кВт  10 10 шт. 

8701 90 35 00 - — - — понад 75 кВт, але не більш як 90 кВт  10 10 шт. 

8701 90 39 00 - — - — понад 90 кВт  10 10 шт. 

8701 90 50 00 - — - що використовувалися  10 10 шт. 

8701 90 90 00 - — інші  10 10 шт. 

8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 
10 осіб і більше, включаючи водія: 

    

8702 10 - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або напівдизелем): 

    

 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:     

8702 10 11 - — - нові:     

8702 10 11 10 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 5000 см3 

 20 20 шт. 

8702 10 11 30 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 
см3 

 20 20 шт. 

8702 10 19 - — - що використовувалися:     

8702 10 19 10 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 5000 см3 

 20 20 шт. 

8702 10 19 90 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 
см3 

 20 20 шт. 

 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 2500 см3: 

    

8702 10 91 00 - — - нові  20 20 шт. 

8702 10 99 00 - — - що використовувалися  20 20 шт. 

8702 90 - інші:     

 - — з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запа-
люванням: 

    

 - — - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 
см3: 

    

8702 90 11 00 - — - — нові  20 20 шт. 

8702 90 19 00 - — - — що використовувалися  20 20 шт. 

 - — - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 2800 см3: 

    

8702 90 31 00 - — - — нові  20 20 шт. 

8702 90 39 00 - — - — що використовувалися  20 20 шт. 

8702 90 90 - — з двигуном іншого типу:     

8702 90 90 10 - — - тролейбуси  20 20 шт. 
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8702 90 90 90 - — - інші  20 20 шт. 

8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 
призначені головним чином для перевезення людей (крім 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), 
включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони 
та гоночні автомобілі: 

    

8703 10 - транспортні засоби, спеціально призначені для пере-
сування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення 
спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні 
транспортні засоби: 

    

8703 10 11 00 - — транспортні засоби спеціального призначення для 
переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння 
із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизе-
лем), або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим 
запалюванням 

 25 25 шт. 

8703 10 18 00 - — інші  25 25 шт. 

 - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього зго-
ряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатун-
ним механізмом: 

    

8703 21 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 1000 см3: 

    

8703 21 10 00 - — - нові  25 25 шт. 

8703 21 90 - — - що використовувалися:     

8703 21 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 21 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

8703 22 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, 
але не більш як 1500 см3: 

    

8703 22 10 00 - — - нові  25 25 шт. 

8703 22 90 - — - що використовувалися:     

8703 22 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 22 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

8703 23 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, 
але не більш як 3000 см3: 

    

 - — - нові:     

8703 23 11 - — - — моторні транспортні засоби, обладнані для тимча-
сового проживання людей: 

    

8703 23 11 10 - — - — - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але 
не більш як 2200 см3 

 25 25 шт. 

8703 23 11 30 - — - — - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але 
не більш як 3000 см3 

 25 25 шт. 

8703 23 19 - — - — інші:     

8703 23 19 10 - — - — - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але 
не більш як 2200 см3 

 25 25 шт. 

8703 23 19 30 - — - — - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але 
не більш як 3000 см3 

 25 25 шт. 

8703 23 90 - — - що використовувалися:     

 - — - — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але 
не більш як 2200 см3: 

    

8703 23 90 11 - — - — - не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 23 90 13 - — - — - понад 5 років  25 25 шт. 

 - — - — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але 
не більш як 3000 см3: 

    

8703 23 90 31 - — - — - не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 23 90 33 - — - — - понад 5 років  25 25 шт. 

8703 24 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:     

8703 24 10 00 - — - нові  25 25 шт. 
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8703 24 90 - — - що використовувалися:     

8703 24 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 24 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

 - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього 
згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем): 

    

8703 31 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 1500 см3: 

    

8703 31 10 00 - — - нові  25 25 шт. 

8703 31 90 - — - що використовувалися:     

8703 31 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 31 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

8703 32 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, 
але не більш як 2500 см3: 

    

 - — - нові:     

8703 32 11 00 - — - — моторні транспортні засоби, обладнані для тимча-
сового проживання людей 

 25 25 шт. 

8703 32 19 00 - — - — інші  25 25 шт. 

8703 32 90 - — - що використовувалися:     

8703 32 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 32 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

8703 33 - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:     

 - — - нові:     

8703 33 11 00 - — - — моторні транспортні засоби, обладнані для тимча-
сового проживання людей 

 25 25 шт. 

8703 33 19 00 - — - — інші  25 25 шт. 

8703 33 90 - — - що використовувалися:     

8703 33 90 10 - — - — не більш як 5 років  25 25 шт. 

8703 33 90 30 - — - — понад 5 років  25 25 шт. 

8703 90 - інші:     

8703 90 10 00 - — транспортні засоби, оснащені електричними двигу-
нами 

 25 25 шт. 

8703 90 90 00 - — інші  25 25 шт. 

8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:     

8704 10 - автомобілі-самоскиди, призначені для використання 
на бездоріжжі: 

    

8704 10 10 - — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням 
від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: 

    

8704 10 10 10 - — - вантажопідйомністю понад 75 т  1 1 шт. 

8704 10 10 90 - — - інші  1 1 шт. 

8704 10 90 - — інші:     

8704 10 90 10 - — - автомобілі-самоскиди масою до 5 т  20 20 шт. 

8704 10 90 90 - — - інші  20 20 шт. 

 - інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюван-
ням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 

    

8704 21 - — з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:     

8704 21 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 20 20 шт. 

 - — - інші:     

 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 
см3: 

    

8704 21 31 00 - — - — - нові  20 20 шт. 

8704 21 39 00 - — - — - що використовувалися  20 20 шт. 
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 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 2500 см3: 

    

8704 21 91 00 - — - — - нові  20 20 шт. 

8704 21 99 00 - — - — - що використовувалися  20 20 шт. 

8704 22 - — з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але 
не більш як 20 т: 

    

8704 22 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 20 20 шт. 

 - — - інші:     

8704 22 91 00 - — - — нові  20 20 шт. 

8704 22 99 00 - — - — що використовувалися  20 20 шт. 

8704 23 - — з повною масою транспортного засобу понад 20 т:     

8704 23 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 20 20 шт. 

 - — - інші:     

8704 23 91 00 - — - — нові  20 20 шт. 

8704 23 99 00 - — - — що використовувалися  20 20 шт. 

 - інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим за-
палюванням: 

    

8704 31 - — з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:     

8704 31 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 20 20 шт. 

 - — - інші:     

 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 
см3: 

    

8704 31 31 00 - — - — - нові  20 20 шт. 

8704 31 39 00 - — - — - що використовувалися  20 20 шт. 

 - — - — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш 
як 2800 см3: 

    

8704 31 91 00 - — - — - нові  20 20 шт. 

8704 31 99 00 - — - — - що використовувалися  20 20 шт. 

8704 32 - — з повною масою транспортного засобу понад 5 т:     

8704 32 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 20 20 шт. 

 - — - інші:     

8704 32 91 00 - — - — нові  20 20 шт. 

8704 32 99 00 - — - — що використовувалися  20 20 шт. 

8704 90 00 00 - інші  20 20 шт. 

8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначен-
ня, крім призначених головним чином для перевезення 
людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні 
для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, 
автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, 
автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіоло-
гічні автомобілі): 

    

8705 10 00 00 - автокрани  12 12 шт. 

8705 20 00 00 - автобурові  12 12 шт. 

8705 30 00 - автомобілі пожежні:     

8705 30 00 10 - — з підіймачем або драбиною  5 5 шт. 

8705 30 00 90 - — інші  12 12 шт. 

8705 40 00 00 - автобетономішалки  12 12 шт. 

8705 90 - інші:     

8705 90 10 00 - — машини технічної допомоги  10 10 шт. 

8705 90 30 00 - — машини, оснащені бетононасосом  10 10 шт. 

8705 90 90 - — інші:     
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8705 90 90 10 - — - автомобілі спеціального призначення для пересув-
них телевізійних і звукових станцій 

 10 10 шт. 

8705 90 90 90 - — - інші  10 10 шт. 

8706 00 Шасі з установленими двигунами для автомобілів товар-
них позицій 8701 — 8705: 

    

 - шасі для тракторів товарної позиції 8701; шасі для 
моторних транспортних засобів товарних позицій 8702, 
8703 або 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із за-
палюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або 
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалю-
ванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 
см3: 

    

8706 00 11 00 - — для моторних транспортних засобів товарної позиції 
8702 або товарної позиції 8704 

 0 0 шт. 

8706 00 19 00 - — інші  0 0 шт. 

 - інші:     

8706 00 91 - — для моторних транспортних засобів товарної позиції 
8703: 

    

8706 00 91 10 - — - для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 шт. 

8706 00 91 90 - — - інші  5 5 шт. 

8706 00 99 00 - — інші  0 0 шт. 

8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних 
засобів товарних позицій 8701 — 8705: 

    

8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної по-
зиції 8703: 

    

8707 10 10 - — для промислового складання:     

8707 10 10 10 - — - укомплектовані  5 5 шт. 

8707 10 10 20 - — - неукомплектовані  0 0 шт. 

8707 10 90 - — інші:     

8707 10 90 10 - — - що використовувалися 5 років або менше  20 20 шт. 

8707 10 90 20 - — - що використовувалися понад 5 років  20 20 шт. 

8707 10 90 90 - — - інші  20 20 шт. 

8707 90 - інші:     

8707 90 10 00 - — для промислового складання: тракторів, що керують-
ся водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; 
транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) і робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або з двигуном внутрішньо-
го згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’є-
мом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних 
транспортних засобів спеціального призначення товарної 
позиції 8705 

 5 5 шт. 

8707 90 90 00 - — інші  0 0 шт. 

8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобів 
товарних позицій 8701 — 8705: 

    

8708 10 - бампери та їх частини:     

8708 10 10 00 - — для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів 
товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутріш-
нього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згорян-
ня з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 



февраль/2008

�0

приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

код Назва 
ставки мита, % до-

даткові 
ово 

префе-
ренційна 

піль-
гова 

повна 

8708 10 90 - — інші:     

8708 10 90 10 - — - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйом-
ністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - інші:     

8708 10 90 91 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 10 90 98 - — - — інші  9 9 - 

 - інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабі-
ни): 

    

8708 21 - — ремені безпеки:     

8708 21 10 00 - — - для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів 
товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутріш-
нього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згорян-
ня з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8705 

 0 0 шт. 

8708 21 90 - — - інші:     

8708 21 90 10 - — - — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопі-
дйомністю понад 75 т 

 1 1 шт. 

 - — - — інші:     

8708 21 90 91 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 шт. 

8708 21 90 98 - — - — - інші  7 7 шт. 

8708 29 - — інші:     

8708 29 10 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транс-
портних засобів товарної позиції 8705: 

    

8708 29 10 10 - — - — штамповані частини кузовів (включаючи кабіни), 
покриті в катафорезі, для промислового складання авто-
мобілів, зазначених у товарній позиції 8704 

 1 1 - 

8708 29 10 90 - — - — інші  0 0 - 

8708 29 90 00 - — - інші  0 0 - 

 - гальма і гальмові системи з підсилювачами та їх части-
ни: 

    

8708 31 - — накладки гальм змонтовані:     

8708 31 10 00 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транс-
портних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

 - — - інші:     

8708 31 91 - — - — для дискових гальм:     
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8708 31 91 10 - — - — - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопі-
дйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — - інші:     

8708 31 91 91 - — - — - — для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 5 5 - 

8708 31 91 99 - — - — - — інші  10 10 - 

8708 31 99 - — - — інші:     

8708 31 99 10 - — - — - автомобілів товарної позиції 8704, вантажопі-
дйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

8708 31 99 90 - — - — - інші  10 10 - 

8708 39 - — інші:     

8708 39 10 00 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транс-
портних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 39 90 - — - інші:     

8708 39 90 10 - — - — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопі-
дйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — інші:     

8708 39 90 91 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 39 90 98 - — - — - інші  10 10 - 

8708 40 - коробки передач:     

8708 40 10 00 - — для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транс-
портних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 40 90 - — інші:     

8708 40 90 10 - — - моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - інші:     

8708 40 90 91 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 40 90 98 - — - — інші  10 10 - 

8708 50 - мости ведучі з диференціалом у складанні або окремо 
від інших складових трансмісії: 

    

8708 50 10 00 - — для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів 
товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутріш-
нього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згорян-
ня з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 50 90 - — інші:     
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8708 50 90 10 - — - для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 50 90 90 - — - інші  10 10 - 

8708 60 - мости неведучі та їх частини:     

8708 60 10 - — для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів 
товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутріш-
нього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згорян-
ня з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8705: 

    

8708 60 10 10 - — - мости неведучі у складанні з незалежною торсій-
ною підвіскою та дисковими гальмами для промислового 
складання моторних транспортних засобів, зазначених 
у товарній позиції 8704 

 1 1 - 

8708 60 10 90 - — - інші  0 0 - 

 - — інші:     

8708 60 91 00 - — - штамповані із сталі  5 5 - 

8708 60 99 - — - інші:     

8708 60 99 10 - — - — моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — інші:     

8708 60 99 91 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 60 99 98 - — - — - інші  5 5 - 

8708 70 - колеса ходові, їх частини та приладдя:     

8708 70 10 - — для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 
8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюван-
ням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим 
об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або дви-
гуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 
см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 
8705: 

    

8708 70 10 10 - — - колеса ходові дискові штамповано-зварні з чорних 
металів, розміром 5JK16’’H, 5.00E-16 для промислового 
складання моторних транспортних засобів, зазначених 
у товарній позиції 8704 

 2 2 - 

8708 70 10 90 - — - інші  0 0 - 

 - — інші:     

8708 70 50 - — - колеса з алюмінію; частини та приладдя для них 
з алюмінію: 

    

8708 70 50 10 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 70 50 90 - — - — інші  5 5 - 

8708 70 91 00 - — - маточини коліс, суцільно вилиті у вигляді зірки 
з чорних металів 

 5 5 - 

8708 70 99 - — - інші:     

8708 70 99 10 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 70 99 90 - — - — інші  5 5 - 

8708 80 - амортизатори підвіски:     
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8708 80 10 00 - — для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транс-
портних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 80 90 - — інші:     

8708 80 90 10 - — - моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - інші:     

8708 80 90 91 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 80 90 98 - — - — інші  5 5 - 

 - інші частини та приладдя:     

8708 91 - — радіатори:     

8708 91 10 00 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 500 см3 або двигуном вну-
трішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим 
об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; мотор-
них транспортних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 91 90 - — - інші:     

8708 91 90 10 - — - — для промислового складання моторних транспор-
тних засобів 

 0 0 - 

8708 91 90 90 - — - — інші  10 10 - 

8708 92 - — глушники та вихлопні труби:     

8708 92 10 00 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з ро-
бочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 92 90 00 - — - інші  10 10 - 

8708 93 - — зчеплення та їх частини:     

8708 93 10 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з ро-
бочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

    

8708 93 10 10 - — - — зчеплення у складанні однодискове сухе із зов-
нішнім діаметром веденого диска 9,25’’; 9,5’’; 10,5’’ для 
промислового складання моторних транспортних засобів, 
зазначених у товарній позиції 8704 

 0 0 - 
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8708 93 10 90 - — - — інші  0 0 - 

8708 93 90 - — - інші:     

8708 93 90 10 - — - — моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — інші:     

8708 93 90 91 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 93 90 98 - — - — - інші  5 5 - 

8708 94 - — рульові колеса, рульові колонки та картери рульових 
механізмів: 

    

8708 94 10 00 - — - для промислового складання: моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8703; моторних транспор-
тних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутріш-
нього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем 
або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згорян-
ня з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних 
засобів товарної позиції 8705 

 0 0 - 

8708 94 90 - — - інші:     

8708 94 90 10 - — - — моторних транспортних засобів товарної позиції 
8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — інші:     

8708 94 90 91 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 94 90 98 - — - — - інші  5 5 - 

8708 99 - — інші:     

 - — - для промислового складання: тракторів, що керу-
ються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 
10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від 
стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном 
внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з ро-
бочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; 
моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 

    

8708 99 11 00 - — - — пневмоподушки із системою надування  5 5 шт. 

8708 99 19 - — - — інші:     

8708 99 19 10 - — - — - рами драбинного типу з колісними базами 2800 
мм, 3300 мм, 3600 мм, 3950 мм і 4180 мм для промисло-
вого складання моторних транспортних засобів, зазначе-
них у товарній позиції 8704 

 0 0 - 

8708 99 19 90 - — - — - інші  0 0 - 

 - — - інші:     

8708 99 30 - — - — стабілізатори поперечної стійкості:     

8708 99 30 10 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 99 30 90 - — - — - інші  5 5 - 

8708 99 50 - — - — інші торсіони (стрижневі ресори, пружні елемен-
ти, підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів, що працю-
ють на скручування): 

    

8708 99 50 10 - — - — - для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 99 50 90 - — - — - інші  5 5 - 

 - — - — інші:     

8708 99 92 - — - — - штамповані із сталі:     
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8708 99 92 10 - — - — - — для промислового складання моторних транс-
портних засобів 

 0 0 - 

8708 99 92 90 - — - — - — інші  5 5 - 

8708 99 98 - — - — - інші:     

8708 99 98 10 - — - — - — моторних транспортних засобів товарної по-
зиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т 

 1 1 - 

 - — - — - — інші:     

8708 99 98 91 - — - — - — - для промислового складання моторних 
транспортних засобів 

 0 0 - 

8708 99 98 98 - — - — - — - інші  5 5 - 

8709 Транспортні засоби вантажні, самохідні без підій-
мальних або навантажувальних пристроїв, які вико-
ристовуються на заводах, складах, у портах або в аеро-
портах для перевезення вантажів на короткі відстані; 
тягачі, використовувані на залізничних платформах, 
їх частини: 

    

 - транспортні засоби:     

8709 11 - — електричні:     

8709 11 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 10 10 шт. 

8709 11 90 00 - — - інші  10 10 шт. 

8709 19 - — інші:     

8709 19 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 10 10 шт. 

8709 19 90 00 - — - інші  10 10 шт. 

8709 90 00 00 - частини  10 10 - 

8710 00 00 00 Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні 
засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких 
транспортних засобів 

 5 5 - 

8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допо-
міжним двигуном, з колясками або без них; коляски: 

    

8711 10 00 00 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом цилін-
дрів двигуна не більш як 50 см3 

 10 10 шт. 

8711 20 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом цилін-
дрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 250 см3: 

    

8711 20 10 00 - — моторолери  10 10 шт. 

 - — інші, з об’ємом циліндрів двигуна:     

8711 20 91 00 - — - понад 50 см3, але не більш як 80 см3  10 10 шт. 

8711 20 93 00 - — - понад 80 см3, але не більш як 125 см3  10 10 шт. 

8711 20 98 00 - — - понад 125 см3, але не більш як 250 см3  10 10 шт. 

8711 30 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом цилін-
дрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 500 см3: 

    

8711 30 10 00 - — з об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але 
не більш як 380 см3 

 10 10 шт. 

8711 30 90 00 - — з об’ємом циліндрів двигуна понад 380 см3, але 
не більш як 500 см3 

 10 10 шт. 

8711 40 00 00 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом цилін-
дрів двигуна понад 500 см3, але не більш як 800 см3 

 10 10 шт. 

8711 50 00 00 - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом цилін-
дрів двигуна понад 800 см3 

 12 12 шт. 

8711 90 00 00 - інші  12 12 шт. 
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8712 00 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи 
велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без 
двигуна: 

    

8712 00 10 00 - без шарикопідшипників  10 10 шт. 

 - інші:     

8712 00 30 00 - — велосипеди  20 20 шт. 

8712 00 80 00 - — інші  20 20 шт. 

8713 Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим 
механізмом для пересування: 

    

8713 10 00 00 - без механізму для пересування  0 0 шт. 

8713 90 00 00 - інші  0 0 шт. 

8714 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних 
позицій 8711 — 8713: 

    

 - мотоциклів (включаючи мопеди):     

8714 11 00 00 - — сідла  10 10 шт. 

8714 19 00 00 - — інші  10 10 - 

8714 20 00 00 - колясок інвалідних  4 4 - 

 - інші:     

8714 91 - — рами та вилки, їх частини:     

8714 91 10 00 - — - рами  10 10 шт. 

8714 91 30 00 - — - передні вилки  10 10 шт. 

8714 91 90 00 - — - частини  10 10 - 

8714 92 - — ободи та спиці:     

8714 92 10 00 - — - ободи  10 10 шт. 

8714 92 90 00 - — - спиці  10 10 - 

8714 93 - — маточини або втулки (крім гальмових) та зірочки 
коліс вільного руху: 

    

8714 93 10 00 - — - маточини або втулки  10 10 шт. 

8714 93 90 00 - — - зірочки коліс вільного руху  10 10 - 

8714 94 - — гальма, включаючи гальмові втулки, та їх частини:     

8714 94 10 00 - — - втулки гальмові  10 10 шт. 

8714 94 30 00 - — - інші гальма  10 10 - 

8714 94 90 00 - — - частини  10 10 - 

8714 95 00 00 - — сідла  10 10 - 

8714 96 - — педалі та кривошипно-шатунні механізми та їх ча-
стини: 

    

8714 96 10 00 - — - педалі  10 10 пар 

8714 96 30 00 - — - кривошипно-шатунні механізми  10 10 - 

8714 96 90 00 - — - частини  10 10 - 

8714 99 - — інші:     

8714 99 10 00 - — - керма, рукоятки  10 10 шт. 

8714 99 30 00 - — - багажники  10 10 шт. 

8714 99 50 00 - — - пристрої перемикачів передач  10 10 - 

8714 99 90 00 - — - інші; частини  10 10 - 

8715 00 Коляски дитячі та їх частини:     

8715 00 10 00 - коляски дитячі  0 0 шт. 

8715 00 90 00 - частини  0 0 - 

8716 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні 
засоби; їх частини: 

    

8716 10 - причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків 
для тимчасового проживання у кемпінгах або для авто-
туристів: 

    

8716 10 10 00 - — що складаються  10 10 шт. 

 - — інші, масою:     
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8716 10 91 00 - — - не більш як 750 кг  10 10 шт. 

8716 10 94 00 - — - понад 750 кг, але не більш як 1600 кг  10 10 шт. 

8716 10 96 00 - — - понад 1600 кг, але не більш як 3500 кг  10 10 шт. 

8716 10 99 00 - — - понад 3500 кг  10 10 шт. 

8716 20 00 00 - причепи та напівпричепи із самозавантаженням або 
саморозвантаженням, для використання у сільському 
господарстві 

 10 10 шт. 

 - інші причепи та напівпричепи для перевезення ванта-
жів: 

    

8716 31 00 00 - — причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни  10 10 шт. 

8716 39 - — інші:     

8716 39 10 00 - — - призначені спеціально для транспортування високо-
радіоактивних речовин 

 10 10 шт. 

 - — - інші:     

 - — - — нові:     

8716 39 30 - — - — - напівпричепи:     

8716 39 30 10 - — - — - — бортові, напівпричепи-рефрижератори, на-
півпричепи-контейнеровози 

 12 12 шт. 

8716 39 30 30 - — - — - — інші напівпричепи, що мають максимальну 
масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 10 10 шт. 

8716 39 30 90 - — - — - — інші  10 10 шт. 

 - — - — - інші:     

8716 39 51 - — - — - — одноосьові:     

8716 39 51 10 - — - — - — - бортові  12 12 шт. 

8716 39 51 90 - — - — - — - інші  10 10 шт. 

8716 39 59 - — - — - — інші:     

8716 39 59 10 - — - — - — - двоосьові бортові  12 12 шт. 

8716 39 59 30 - — - — - — - що мають максимальну масу з повним на-
вантаженням 20 т і більше 

 1 1 шт. 

8716 39 59 90 - — - — - — - інші  10 10 шт. 

8716 39 80 00 - — - — що використовувалися  10 10 шт. 

8716 40 00 - інші причепи та напівпричепи:     

8716 40 00 10 - — причепи та напівпричепи, що мають максимальну 
масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 0 0 - 

8716 40 00 90 - — інші  10 10 - 

8716 80 00 00 - інші транспортні засоби  10 10 - 

8716 90 - частини:     

8716 90 10 - — шасі:     

8716 90 10 10 - — - до автомобільних напівпричепів, що мають макси-
мальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 5 5 - 

8716 90 10 90 - — - інші  10 10 - 

8716 90 30 - — кузови:     

8716 90 30 10 - — - до автомобільних напівпричепів, що мають макси-
мальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 5 5 - 

8716 90 30 90 - — - інші  0 0 - 

8716 90 50 - — вісі:     

8716 90 50 10 - — - до автомобільних напівпричепів, що мають макси-
мальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 5 5 - 

8716 90 50 90 - — - інші  0 0 - 

8716 90 90 - — інші частини:     

8716 90 90 10 - — - до автомобільних напівпричепів, що мають макси-
мальну масу з повним навантаженням 20 т і більше 

 5 5 - 

8716 90 90 90 - — - інші  0 0 - 
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група 88 
літальні апарати, космічні апарати та їх частини 

Примітка до товарних підпозицій: 
1. Вираз «маса порожнього обладнаного апарата» у товарних підпозиціях 8802 11 — 8802 40 означає 

масу апарата у стані готовності до вильоту без маси екіпажу, пального та обладнання, за винятком 
постійно встановленого обладнання. 

код Назва 
ставки мита, % до-

даткові 
ово 

префе-
ренційна 

піль-
гова 

по-
вна 

8801 Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші 
літальні апарати, безмоторні: 

    

8801 10 - планери та дельтаплани:     

8801 10 10 00 - — для цивільної авіації  6 6 шт. 

8801 10 90 00 - — інші  10 10 шт. 

8801 90 - інші:     

8801 90 10 00 - — для цивільної авіації  6 6 - 

 - — інші:     

8801 90 91 00 - — - аеростати та дирижаблі  10 10 - 

8801 90 99 00 - — - інші  10 10 шт. 

8802 Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); 
космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні 
і космічні ракети-носії: 

    

 - вертольоти:     

8802 11 - — з масою порожнього обладнаного апарата не більш 
як 2000 кг: 

    

8802 11 10 00 - — - для цивільної авіації  0 0 шт. 

8802 11 90 00 - — - інші  0 0 шт. 

8802 12 - — масою порожнього обладнаного апарата понад 2000 кг:     

8802 12 10 00 - — - для цивільної авіації  0 0 шт. 

8802 12 90 00 - — - інші  0 0 шт. 

8802 20 - літаки та інші літальні апарати з масою порожнього облад-
наного апарата не більш як 2000 кг: 

    

8802 20 10 00 - — для цивільної авіації  0 0 шт. 

8802 20 90 00 - — інші  0 0 шт. 

8802 30 - літаки та інші літальні апарати масою порожнього облад-
наного апарата понад 2000 кг, але не більш як 15000 кг: 

    

8802 30 10 00 - — для цивільної авіації  0 0 шт. 

8802 30 90 00 - — інші  0 0 шт. 

8802 40 - літаки та інші літальні апарати масою порожнього облад-
наного апарата понад 15000 кг: 

    

8802 40 10 00 - — для цивільної авіації  0 0 шт. 

8802 40 90 00 - — інші  0 0 шт. 

8802 60 - космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні 
і космічні ракети-носії: 

    

8802 60 10 00 - — космічні апарати (включаючи супутники)  0 0 шт. 

8802 60 90 00 - — суборбітальні ракети та космічні ракети-носії  0 0 шт. 

8803 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:     

8803 10 - повітряні ґвинти і несучі ґвинти та їх частини:     

8803 10 10 00 - — для цивільної авіації  0 0 - 

8803 10 90 00 - — інші  10 10 - 

8803 20 - шасі літаків та їх частини:     

8803 20 10 00 - — для цивільної авіації  6 6 - 

8803 20 90 00 - — інші  10 10 - 

8803 30 - інші частини літаків і вертольотів:     

8803 30 10 00 - — для цивільної авіації  6 6 - 

8803 30 90 00 - — інші  10 10 - 

8803 90 - інші:     
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8803 90 10 00 - — паперових зміїв  10 10 - 

8803 90 20 00 - — космічних апаратів (включаючи супутники)  10 10 - 

8803 90 30 00 - — суборбітальних та космічних ракет-носіїв  10 10 - 

 - — інші:     

8803 90 91 00 - — - для цивільної авіації та планерів  6 6 - 

8803 90 98 00 - — - інші  10 10 - 

8804 00 00 00 Парашути (включаючи керовані парашути та параплани) 
і ротошути; їх частини та пристрої 

 10 10 - 

8805 Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні 
гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для 
льотного складу; їх частини: 

    

8805 10 - обладнання стартове для літальних апаратів та їх частини; 
палубні гальмові або аналогічні пристрої: 

    

8805 10 10 00 - — обладнання стартове для літальних апаратів та їх ча-
стини 

 0 0 - 

8805 10 90 00 - — інші  0 0 - 

 - наземні тренажери для льотного складу та їх частини:     

8805 21 00 00 - — імітатори повітряного бою  0 0 - 

8805 29 - — інші:     

8805 29 10 00 - — - для цивільної авіації  0 0 - 

8805 29 90 00 - — - інші  0 0 - 

група 89 
судна, човни та інші плавучі засоби 

Примітка: 
1. Корпуси суден, недобудовані або неуком-

плектовані судна, складені, нескладені чи ро-
зібрані, а також судна укомплектовані, але не-
складені чи розібрані включаються до товарної 
позиції 8906, якщо вони не мають основних 
характеристик суден конкретного типу. 

Додаткові примітки: 
1. До товарних підкатегорій 8901 10 10 00, 8901 

20 10 00, 8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 12 
00, 8902 00 18 00, 8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 
8904 00 91 00 і 8906 90 10 00 включаються лише 
судна, які призначені для навігації у відкри-
тому морі і мають найбільшу довжину корпуса 
(не враховуючи виступаючих частин) не менш 
як 12 метрів. Однак риболовні і рятувальні суд-

на, призначені для плавання у відкритому морі, 
класифікуються так само, як судна морського 
судноплавства, незалежно від їх довжини. 

2. До товарних підкатегорій 8905 10 10 00 
і 8905 90 10 00 включаються лише судна та пла-
вучі доки, призначені для навігації у відкритому 
морі. 

3. До товарної категорії 8908 00 00 з опи-
сом «судна та інші плавучі засоби, призначені 
на злам» включаються також такі частини, 
призначені на злам, за умови, що вони були ча-
стинами звичайного обладнання суден та інших 
плавучих засобів: 

- запасні частини (наприклад, ґвинти, гребні), 
що використовувалися, або нові; 

- предмети, які знімаються (меблі, кухонне об-
ладнання, посуд та прибори столові та ін.) і мають 
явні ознаки колишнього використання. 

код Назва 
ставки мита, % 

додаткові ово префе-
ренційна 

піль-
гова 

повна 

8901 Судна круїзні, екскурсійні, пороми, вантажні 
судна, баржі та інші плавучі засоби, призначені 
для перевезення людей або вантажів: 

    

8901 10 - судна круїзні, екскурсійні та інші плавучі за-
соби, призначені головним чином для перевезення 
людей; пороми всіх типів: 

    

8901 10 10 00 - — морські  5 5 брутто-реєстр. т 

8901 10 90 00 - — інші  5 5 шт. 

8901 20 - танкери:     

8901 20 10 00 - — морські  5 5 брутто-реєстр. т 
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код Назва 
ставки мита, % 

додаткові ово префе-
ренційна 

піль-
гова 

повна 

8901 20 90 00 - — інші  5 5 вантаж-підйом. 
метрич. т 

8901 30 - судна рефрижераторні, крім тих, що включають-
ся до товарної підпозиції 8901 20: 

    

8901 30 10 00 - — морські  5 5 брутто-реєстр. т 

8901 30 90 00 - — інші  5 5 вантаж-підйом. 
метрич. т 

8901 90 - інші судна вантажні та вантажо-пасажирські:     

8901 90 10 00 - — морські  5 5 брутто-реєстр. т 

 - — інші:     

8901 90 91 00 - — - несамохідні  5 5 вантаж-підйом. 
метрич. т 

8901 90 99 00 - — - самохідні  5 5 вантаж-підйом. 
метрич. т 

8902 00 Судна риболовні; плавучі бази та інші судна для 
переробки та консервування рибних продуктів: 

    

 - морські:     

8902 00 12 00 - — брутто-реєстрового тоннажу понад 250 тонн  5 5 брутто-реєстр. т 

8902 00 18 00 - — брутто-реєстрового тоннажу не більш як 250 
тонн 

 5 5 шт. 

8902 00 90 00 - інші  5 5 шт. 

8903 Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або 
спорту; гребні човни та каное: 

    

8903 10 - надувні:     

8903 10 10 00 - — масою не більш як 100 кг кожний  12 12 шт. 

8903 10 90 00 - — інші  12 12 шт. 

 - інші:     

8903 91 - — судна вітрильні, з допоміжним двигуном або 
без нього: 

    

8903 91 10 00 - — - морські  12 12 шт. 

 - — - інші:     

8903 91 92 00 - — - — завдовжки не більш як 7,5 м  12 12 шт. 

8903 91 99 00 - — - — завдовжки понад 7,5 м  12 12 шт. 

8903 92 - — човни, катери моторні, крім човнів із забор-
тним двигуном: 

    

8903 92 10 00 - — - морські  12 12 шт. 

 - — - інші:     

8903 92 91 00 - — - — завдовжки не більш як 7,5 м  12 12 шт. 

8903 92 99 00 - — - — завдовжки понад 7,5 м  12 12 шт. 

8903 99 - — інші:     

8903 99 10 00 - — - масою не більш як 100 кг кожний  12 12 шт. 

 - — - інші:     

8903 99 91 00 - — - — завдовжки не більш як 7,5 м  12 12 шт. 

8903 99 99 00 - — - — завдовжки понад 7,5 м  12 12 шт. 

8904 00 Буксири та судна-штовхачі:     

8904 00 10 00 - буксири  5 5 - 

 - судна-штовхачі:     

8904 00 91 00 - — морські  5 5 - 

8904 00 99 00 - — інші  5 5 - 

8905 Маяки плавучі, пожежні судна, земснаряди, пла-
вучі крани та інші судна, для яких судноплавні 
якості є лише другорядними порівняно з їх основ-
ними функціями; плавучі доки; плавучі або під-
водні бурильні чи експлуатаційні платформи: 

    

8905 10 - земснаряди:     
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код Назва 
ставки мита, % 

додаткові ово префе-
ренційна 

піль-
гова 

повна 

8905 10 10 00 - — морські  5 5 шт. 

8905 10 90 00 - — інші  2 2 шт. 

8905 20 00 00 - плавучі або підводні бурильні або експлуатацій-
ні платформи 

 0 0 шт. 

8905 90 - інші:     

8905 90 10 00 - — морські  5 5 шт. 

8905 90 90 00 - — інші  5 5 шт. 

8906 Інші судна, включаючи військові кораблі та ряту-
вальні судна, крім гребних шлюпок: 

    

8906 10 00 00 - кораблі військові  5 5 - 

8906 90 - інші:     

8906 90 10 00 - — морські  5 5 шт. 

 - — інші:     

8906 90 91 00 - — - масою не більш як 100 кг кожний  5 5 шт. 

8906 90 99 00 - — - інші  5 5 шт. 

8907 Інші плавучі засоби (наприклад, плоти, плавучі 
баки, кесони, причали, буї та бакени): 

    

8907 10 00 00 - плоти надувні  12 12 - 

8907 90 00 00 - інші  12 12 - 

8908 00 00 00 Судна та інші плавучі засоби, призначені на злам  12 12 - 

<…>

Президент України Л. КУЧМА 
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Цей Закон встановлює порядок митного 
оформлення й оподаткування особистих речей, 
товарів, транспортних засобів та окремих номер-
них вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) 
в супроводжуваному й несупроводжуваному 
багажі, вантажних, експрес- та міжнародних 
поштових відправленнях на митну територію 
України і належать громадянам. 

Порядок ввезення на митну територію Укра-
їни, митного оформлення валюти та валютних 
цінностей встановлюється окремими законами 
України. 

стаття 1. визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вжи-

ваються у такому значенні: 
громадяни — фізичні особи — резиденти та не-

резиденти, які не є суб’єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності; 

громадяни-резиденти — громадяни України, 
іноземці, а також особи без громадянства, які 
мають постійне місце проживання в Україні, 
у тому числі ті, які тимчасово перебувають 
за кордоном; 

громадяни-нерезиденти — іноземці, громадя-
ни України, особи без громадянства, які мають 
постійне місце проживання за межами України, 
у тому числі ті, які тимчасово перебувають на те-
риторії України; 

постійне місце проживання — місце прожи-
вання на території будь-якої держави не менше 
одного р. громадянина, який не має постійного 
місця проживання на території інших держав 
і має намір проживати на території цієї держави 
протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке 
проживання певною метою, і за умови, що таке 
проживання не є наслідком виконання цією осо-
бою службових обов’язків або зобов’язань за до-
говором (контрактом); 

предмети — особисті речі, товари, транспортні 
засоби та окремі номерні вузли до них, що пере-
міщуються громадянами через митний кордон 
України; 

товари — будь-яка продукція, послуги, ро-
боти, права інтелектуальної власності та інші 
немайнові права, призначені для відчуження, 
що переміщуються через митний кордон України 

та не можуть бути віднесені до особистих речей 
або транспортних засобів та окремих номерних 
вузлів до них; 

транспортний засіб — пристрій, призначений 
для перевезення людей і (або) вантажу, а також 
установленого на ньому спеціального обладнання 
чи механізмів; 

механічний транспортний засіб — транспор-
тний засіб, який приводиться в рух за допомогою 
двигуна; 

номерні вузли — кузови, шасі, інші вузли, 
на які при здійсненні митного оформлення ви-
даються посвідчення на реєстрацію в органах 
Державної автомобільної інспекції Міністерства 
внутрішніх справ України або інших реєстрацій-
них органах і при заміні яких реєстраційними 
органами в технічних паспортах (свідоцтвах про 
реєстрацію) робиться відповідна відмітка про 
заміну; 

особисті речі — предмети першої необхід-
ності, призначені, в першу чергу, для забезпе-
чення життєдіяльності власника-громадянина, 
є власністю такого громадянина та призначені 
виключно для власного користування такого 
громадянина, не є товаром та не призначені 
для відчуження або передачі іншим особам, 
відповідають меті та цілям перебування за кор-
доном. 

Перелік предметів, що не можуть бути відне-
сені до особистих речей, визначається Кабінетом 
Міністрів України з урахуванням норм, що за-
стосовуються для визначення особистих речей 
у країнах Європейського Співтовариства; 

продукти харчування — будь-яка продукція 
тваринного і рослинного походження та вироби 
з неї, призначені для харчування; 

сільськогосподарська продукція — будь-яка 
продукція тваринного і рослинного походження, 
що підпадає під визначення першої — двадцять 
четвертої груп Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності; 

міжнародні поштові відправлення — упа-
ковані та оформлені відповідно до вимог Актів 
Всесвітнього поштового союзу та Правил надання 
послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, 
відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі 
та спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні 

Про Порядок ввезення (Пересилання) в УкраїнУ, митного 
оформлення й оПодаткУвання особистих речей, товарів 
та трансПортних засобів, що ввозяться (Пересилаються) 
громадянами на митнУ територію України 

закон України від 13.09.2001 р. № 2681-III 
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 1.07.2004 р. 

№ 1970‑IV, від 30.11.2005 р. № 3151‑IV, від 6.12.2006 р. № 427‑V
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пакети, поштові посилки, відправлення міжна-
родної прискореної пошти з позначкою «EMS», 
які приймаються для пересилання за межі Укра-
їни, надходять до України або переміщуються 
територією України транзитом підприємствами 
поштового зв’язку; 

несупроводжуваний багаж — відправлені 
власником (або за його дорученням — іншою 
фізичною чи юридичною особою) особисті речі 
та товари, що перетинають митний кордон Укра-
їни окремо від власника; 

вантажне відправлення — товари, що надхо-
дять в Україну на адресу громадян, які не перебу-
вали за кордоном у момент їх придбання і не від-
правляли їх в Україну; 

декларування — заявлення за встановленою 
формою (письмовою, усною) мети переміщення 
через митний кордон України предметів і точних 
даних про кількісні, якісні та вартісні харак-
теристики таких предметів, а також будь-яких 
відомостей, необхідних для митного контролю 
та митного оформлення; 

усне декларування — форма декларування, 
яка передбачає повідомлення власником-грома-
дянином в усній формі при митному оформленні 
на вимогу посадової особи митного органу всіх 
необхідних даних, що стосуються кількісних, 
якісних та вартісних характеристик предметів, 
які переміщуються таким громадянином через 
митний кордон України; 

письмове декларування — форма деклару-
вання, яка передбачає повідомлення власником-
громадянином у письмовій формі всіх необхід-
них даних, що стосуються кількісних, якісних 
та вартісних характеристик предметів, які пере-
міщуються такою особою через митний кордон 
України, шляхом заповнення митної декларації 
встановленої форми; 

переміщення через митний кордон Украї-
ни — ввезення громадянами на митну територію 
України, вивезення громадянами з цієї території 
або транзит через територію України громадяна-
ми предметів; 

пропуск через митний кордон України — до-
звіл митниці на використання громадянами 
предметів на митній території України з метою, 
заявленою митниці; 

тимчасове ввезення на митну територію Укра-
їни та тимчасове вивезення за межі митної тери-
торії України — ввезення на митну територію 
України за умови зворотного вивезення за її межі 
та вивезення з митної території України за умови 
зворотного ввезення; 

вільне використання — розпоряджання про-
пущеними через митний кордон України пред-
метами без митного контролю на митній території 
України; 

форс-мажорні обставини — обставини непере-
борної сили та інші незалежні від громадянина 
обставини. 

стаття 2. ввезення громадянами 
особистих речей та товарів в Україну 

Громадяни за умови дотримання вимог Митно-
го кодексу України та інших законодавчих актів 
України можуть переміщувати через митний 
кордон України будь-які особисті речі та товари, 
крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, 
а також тих, щодо яких законодавством України 
встановлені обмеження. 

стаття 3. Порядок декларування 
та оподаткування особистих 

речей, що ввозяться громадянами 
на митну територію України 

Особисті речі, що безпосередньо ввозяться 
громадянами в супроводжуваному багажі будь-
якими видами транспорту на митну територію 
України або пересилаються в несупроводжува-
ному багажі, усно чи письмово декларуються 
за бажанням власника таких речей або на вимогу 
посадової особи митного органу та не оподатко-
вуються. 

стаття 4. митне оформлення й оподаткування 
товарів, що ввозяться громадянами 

на митну територію України 
Товари, що безпосередньо ввозяться грома-

дянами в супроводжуваному багажі будь-якими 
видами транспорту на митну територію України, 
пересилаються в несупроводжуваному багажі 
або в міжнародних поштових відправленнях, 
сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 
євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, 
підлягають обов’язковому письмовому деклару-
ванню митним органам в порядку, передбаченому 
для громадян, та оподатковуються ввізним ми-
том за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної 
вартості, податком на додану вартість та в уста-
новлених законодавством випадках акцизним 
та іншими зборами. 

Товари, що пересилаються на адреси громадян 
у вантажних та експрес-відправленнях, сумарна 
митна вартість яких не перевищує 1000 євро та за-
гальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають 
обов’язковому письмовому декларуванню митним 
органам в порядку, передбаченому для громадян, 
та оподатковуються ввізним митом за повними 
ставками Митного тарифу України, податком 
на додану вартість та в установлених законодав-
ством випадках акцизним та іншими зборами. 

Оподаткування товарів, що безпосередньо вво-
зяться громадянами у супроводжуваному багажі 
або пересилаються в несупроводжуваному бага-
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жі, надходять на адресу громадян у вантажних 
відправленнях, міжнародних поштових відправ-
леннях та міжнародних експрес-відправленнях, 
сумарна митна вартість яких перевищує 1000 
євро та/або загальна вага яких перевищує 100 
кг, здійснюється за умови оформлення вантаж-
ної митної декларації та митного оформлення 
в порядку, передбаченому для суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності при здійсненні ними 
імпортних операцій. 

Митне оформлення та оподаткування єдиного 
неподільного товару, що ввозиться (пересила-
ється) громадянином у супроводжуваному, не-
супроводжуваному багажі, надходить на адресу 
громадянина у міжнародному поштовому від-
правленні, здійснюються відповідно до статті 7 
цього Закону. 

стаття 5. митне оформлення й оподаткування 
транспортних засобів, що ввозяться 

громадянами на митну територію 
України для вільного використання 

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації то-
варів зовнішньоекономічної діяльності та окремі 
номерні вузли до них, що безпосередньо вво-
зяться (пересилаються) громадянами на митну 
територію України або надходять на адреси 
громадян у несупроводжуваному багажі або 
вантажних відправленнях для вільного вико-
ристання, незалежно від їх вартості підляга-
ють обов’язковому письмовому декларуванню 
митним органам у порядку, встановленому для 
громадян, та оподатковуються ввізним митом, 
податком на додану вартість і в установлених 
законодавством України випадках акцизним 
та іншими зборами. 

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 
8704, 8705 Української класифікації товарів зов-
нішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, 
що були у користуванні, які ввозяться на митну 
територію України громадянами, підлягають 
обов’язковій сертифікації відповідно до законо-
давства України. Документи, що засвідчують 
відповідність транспортних засобів вимогам 
технічних регламентів та національних стандар-
тів, подаються митним органам під час митного 
оформлення транспортних засобів з метою вільно-
го обігу та уповноваженим в Україні органам під 
час реєстрації транспортних засобів, якщо вони 
підлягають реєстрації. 

(частина друга статті 5 в редакції Зако‑
ну України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

Транспортними засобами за кодами 87.01, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифі-
кації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 
що були у користуванні, слід вважати такі, 

на які були або є реєстраційні документи, видані 
уповноваженими державними органами, в тому 
числі іноземними, що дають право експлуатувати 
ці транспортні засоби на постійній основі. 

Митне оформлення інших транспортних засо-
бів та окремих номерних вузлів до них здійсню-
ється відповідно до статті 7 цього Закону. 

стаття 6. особливості митного оформлення 
та оподаткування окремих номерних вузлів 

до транспортних засобів, що ввозяться 
громадянами для вільного використання 
Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 

87.06 та 87.07 Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться 
громадянами для вільного використання, здійс-
нюється як митне оформлення зібраних транс-
портних засобів з урахуванням максимального 
об’єму циліндрів двигунів, що серійно встановлю-
валися на марках таких автомобілів відповідного 
року їх випуску. 

стаття 7. митне оформлення й оподаткування 
єдиного неподільного товару, що ввозиться 

(пересилається) в Україну 
Митне оформлення єдиного неподільного то-

вару, митна вартість якого перевищує 200 євро 
та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (переси-
лається) громадянином у супроводжуваному, не-
супроводжуваному багажі, надходить на адресу 
громадянина у міжнародному поштовому від-
правленні, здійснюється за умови його письмо-
вого декларування шляхом заповнення митної 
декларації, передбаченої для громадян, та після 
сплати громадянином або уповноваженою на те 
особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від 
митної вартості такого предмета, податку на до-
дану вартість та у передбачених законодавством 
України випадках акцизного та інших зборів. 

Оподаткування єдиних неподільних товарів, 
що надходять на адреси громадян у вантажних 
та міжнародних експрес-відправленнях, здійсню-
ється незалежно від митної вартості та ваги. 

Такі товари підлягають оподаткуванню ввіз-
ним митом за повними ставками Митного тарифу 
України, податком на додану вартість та в уста-
новлених законодавством випадках акцизним 
та іншими зборами. 

стаття 8. особливості оподаткування 
окремих товарів та транспортних 

засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України 
При ввезенні на митну територію України 

звільняються від оподаткування: 
1) товари, сумарна митна вартість яких не пе-

ревищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 
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50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжу-
ваному багажі (за умови усного декларування), 
пересилаються в несупроводжуваному багажі 
та надходять на адресу громадян у міжнародних 
поштових відправленнях; 

2) горілчані вироби у кількості 1 л, вино — 2 л, 
пиво — 5 л, тютюнові вироби — 200 цигарок (або 
200 г цих виробів), які ввозяться в особистому 
багажі громадянами; 

3) товари, що тимчасово ввозяться на митну 
територію України під зобов’язання про їх зво-
ротне вивезення; 

4) товари, що належать громадянам-нерези-
дентам та переміщуються транзитом через митну 
територію України; 

5) товари, що належать громадянам-резиден-
там та переміщуються транзитом у транзитних 
зонах міжнародних аеропортів; 

6) товари та транспортні засоби, що належать 
особам, які користуються на території України 
митними пільгами відповідно до статей 59 — 63, 
65 — 67 Митного кодексу України; 

7) транспортні засоби в кількості однієї 
одиниці по кожній товарній позиції та товари, 
що ввозяться (пересилаються) громадянами 
і входять до складу спадщини за законом, від-
критої за межами України на користь резиден-
та, у разі підтвердження її складу органами, 
що вчиняють нотаріальні дії у країні її від-
криття. Зазначене підтвердження легалізуєть-
ся у відповідній закордонній дипломатичній 
(консульській) установі України, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами 
України. 

Транспортні засоби, що ввозяться громадя-
нами в Україну як спадщина, підлягають тим-
часовій постановці на облік в уповноважених 
державних органах на термін до трьох років 
з оформленням документів на право тимчасової 
експлуатації таких транспортних засобів без 
права відчуження та/або передачі в користуван-
ня іншим особам зі сплатою податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів. 

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, 
можуть бути відчужені або передані у володіння, 
та/або у користування, та/або у розпоряджен-
ня впродовж трьох років з моменту ввезення 
на митну територію України тільки після сплати 
у повному обсязі всіх податків та зборів (обов’яз-
кових платежів), передбачених законодавством 
України, на день ввезення транспортного засобу 
на митну територію України. 

(пункт 7 частини першої статті 8 у редакції 
Закону України від 06.12.2006 р. № 427‑V)

8) товари, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами-резидентами у вигляді призів 

(нагород), отриманих за участь у спортивних 
та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях 
тощо), у межах, визначених відповідними доку-
ментами, у разі підтвердження факту отримання 
таких призів та нагород нотаріальними органа-
ми відповідної країни. Зазначені документи, 
що підтверджують факт отримання таких призів 
та нагород, підлягають легалізації у консульсь-
ких установах України, що діють у відповідних 
країнах; 

9) товари та транспортні засоби, що були по-
передньо вивезені (переслані) громадянами-ре-
зидентами за митний кордон України в режимі 
тимчасового вивезення під письмове зобов’язання 
про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересила-
ються) на митну територію України, за наявності 
відповідної вивізної митної декларації із зазна-
ченням таких товарів; 

10) сільськогосподарська продукція, отри-
мана громадянами-резидентами як натуральна 
плата за виконану роботу в країнах — учасни-
цях СНД, з якими Україна уклала угоди про 
вільну торгівлю, що ввозиться в порядку та об-
сягах, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України; 

11) плодоовочева продукція, вирощена грома-
дянами-резидентами на власних присадибних 
ділянках сумісних держав, за умови підтвер-
дження кількості вирощеної продукції довід-
ками органів місцевого самоврядування, права 
власності на такі ділянки, подання сертифіката 
відповідності або свідоцтва встановленого зразка 
про визнання сертифіката, що ввозиться в по-
рядку та обсягах, які визначаються Кабінетом 
Міністрів України; 

12) особисті речі, що ввозяться (пересилають-
ся) у разі переселення громадян на постійне місце 
проживання в Україну, в тому числі і механічні 
транспортні засоби (крім транспортних засобів 
за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Укра-
їнської класифікації товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності), в кількості однієї одиниці таких 
транспортних засобів по кожній товарній позиції 
на повнолітнього громадянина; 

13) транспортні засоби в кількості однієї 
одиниці за кожною товарною позицією згідно 
з Українською класифікацією товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності, що ввозяться (переси-
лаються) працівниками дипломатичної служби, 
які перебували за кордоном у довготермінових 
відрядженнях або проходили дипломатичну 
службу строком не менше одного року та повер-
таються в Україну, в такому порядку: 

працівник дипломатичної служби є власником 
цього транспортного засобу; 

вартість транспортного засобу не перевищує 
50 відсотків від суми, що виплачується цій осо-
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бі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому 
відрядженні або проходженні дипломатичної 
служби за кордоном та підтверджується доку-
ментами в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

ввезення (пересилання) зазначених у цьому 
пункті транспортних засобів здійснюється з до-
держанням положень частин третьої — п’ятої 
цієї статті. 

(частину першу статті 8 доповне‑
но пунктом 13 згідно із Законом Укра‑

їни від 01.07.2004 р. № 1970‑IV)

Дозволяється ввезення у разі переселення 
на постійне місце проживання на кожного по-
внолітнього громадянина одного механічного 
транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації то-
варів зовнішньоекономічної діяльності за умови, 
що він є власником такого транспортного засобу 
не менше року та за умови перебування такого 
транспортного засобу на обліку в країні постій-
ного місця попереднього проживання не менше 
року. 

Механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифі-
кації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 
що ввозяться громадянами при переселенні 
на постійне місце проживання в Україну, підля-
гають постановці на тимчасовий облік в органах 
Державної автомобільної інспекції Міністерства 
внутрішніх справ України на термін до одного 
року з оформленням документів на право тим-
часової експлуатації таких транспортних засобів 
з терміном дії на один рік без права відчуження 
таких транспортних засобів або передачі у кори-
стування іншим особам. 

Відчуження механічного транспортного за-
собу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 
Української класифікації товарів зовнішньо-
економічної діяльності, що ввозиться грома-
дянином при переселенні на постійне місце 
проживання в Україну, протягом року з дати 
переселення (в’їзду) на постійне місце прожи-
вання в Україну проводиться за умови сплати 
належних податків та зборів, передбачених для 
ввезення транспортного засобу з метою вільного 
використання. 

Документи на право постійного користування 
та відчуження механічних транспортних за-
собів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 
Української класифікації товарів зовнішньоеко-
номічної діяльності, що ввозяться громадянами 
при переселенні на постійне місце проживання 
в Україну, можуть бути видані після фактичного 
проживання протягом року на території України 
таких громадян — власників цих транспортних 
засобів. 

стаття 9. обмеження ввезення 
громадянами товарів та особистих 
речей на митну територію України 

Пропуск на митну територію України сільсь-
когосподарської продукції, що підпадає під 
визначення першої — двадцять четвертої груп 
Української класифікації товарів зовнішньоеко-
номічної діяльності, що ввозиться громадянами, 
в будь-яких обсягах не дозволяється. 

Це обмеження не поширюється на: 
лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обся-

гах, зазначених у статті 8 цього Закону; 
продукти харчування в упаковці виробника, 

що надходять на адресу фізичних осіб у міжна-
родних поштових відправленнях вагою до 10 кг; 

продукти харчування для власного споживан-
ня на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку 
та обсягах, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України; 

сільськогосподарську продукцію, отриману 
громадянами-резидентами як натуральну пла-
ту за виконану роботу в країнах — учасницях 
СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну 
торгівлю; 

плодоовочеву продукцію, вирощену грома-
дянами-резидентами на власних присадибних 
ділянках сумісних держав, за умови підтвер-
дження кількості вирощеної продукції довід-
ками органів місцевого самоврядування, права 
власності на такі ділянки, подання сертифіката 
відповідності або свідоцтва встановленого зразка 
про визнання сертифіката. 

Не підлягають пропуску через митний кордон 
України: 

товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або 
загрожувати життю населення та тваринному сві-
ту чи призвести до заподіяння шкоди довкіллю; 

літературні та художні твори, поліграфічна 
та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- 
та відеоматеріали, що пропагують війну, жорсто-
кість, порнографію, расову, етнічну або релігійну 
ворожнечу, закликають до насильницького по-
валення конституційного ладу в Україні; 

товари та особисті речі, на пропуск яких по-
трібні дозволи інших державних установ, без 
наявності цих дозволів. Перелік цих товарів 
та особистих речей визначається Кабінетом Мі-
ністрів України. 

Обмеження щодо віку транспортних засобів, 
що ввозяться в Україну, встановлюються Кабі-
нетом Міністрів України. 

стаття 10. тимчасове ввезення 
громадянами особистих речей та товарів 

на митну територію України 
Громадяни мають право безперешкодно вво-

зити особисті речі на митну територію України 
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в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного 
або письмового декларування за бажанням влас-
ника таких речей. 

Митне оформлення товарів, що ввозяться 
громадянами на митну територію України в ре-
жимі тимчасового ввезення в обсягах, що під-
лягають оподаткуванню, проводиться шляхом 
письмового декларування в порядку, визначе-
ному Державною митною службою України, 
та подання митному органу зобов’язання про 
зворотне вивезення таких товарів за митну те-
риторію України. 

Пропуск через митний кордон України товарів, 
що тимчасово ввозяться громадянами на митну 
територію України під зобов’язання про їх зво-
ротне вивезення, сумарна митна вартість яких 
не перевищує 1000 євро та загальна вага яких 
не перевищує 100 кг, або одного неподільного 
товару незалежно від митної вартості та ваги до-
зволяється за умови письмового декларування 
в порядку, передбаченому для громадян, та вне-
сення такими громадянами на рахунок митно-
го органу, що здійснив пропуск таких товарів 
на митну територію України, грошової застави 
у сумі податків, що підлягають сплаті при вве-
зенні таких товарів на митну територію України 
з метою вільного використання. Порядок внесен-
ня та повернення грошової застави визначається 
Державною митною службою України. 

У разі втрати чи повного зіпсування тимча-
сово ввезених товарів внаслідок форс-мажорних 
обставин строки, передбачені зобов’язаннями 
громадян, зупиняються, а грошова застава по-
вертається власнику або його спадкоємцю. 

Митне оформлення товарів, що ввозяться 
на митну територію України громадянами в ре-
жимі тимчасового ввезення, сумарна митна вар-
тість яких перевищує 1000 євро та/або загальна 
вага яких перевищує 100 кг, проводиться в по-
рядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності. 

стаття 11. тимчасове ввезення 
громадянами транспортних засобів 

на митну територію України 
Тимчасове ввезення транспортних засобів 

за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Укра-
їнської класифікації товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності на митну територію України гро-
мадянами-резидентами дозволяється терміном 
до одного року після сплати ввізного мита та ін-
ших податків (зборів), передбачених законодав-
ством при ввезенні автомобілів. Цей термін може 
бути продовжено Державною митною службою 
України або уповноваженими Державною митною 
службою України митними органами з ураху-
ванням гуманітарної, наукової, господарської 

та інших видів діяльності громадян, які ввезли 
такі транспортні засоби. 

Тимчасове ввезення транспортних засобів до-
зволяється громадянам-нерезидентам для влас-
них потреб терміном до одного року. Цей термін 
може бути продовжено Державною митною служ-
бою України або уповноваженими Державною 
митною службою України митними органами 
з урахуванням гуманітарної, наукової, госпо-
дарської та інших видів діяльності громадян, які 
ввезли такі транспортні засоби. 

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації това-
рів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово 
ввезені під письмове зобов’язання про зворотне 
вивезення, не можуть бути передані у володіння 
або користування іншим особам. Такі транс-
портні засоби можуть бути оформлені для по-
стійного користування після сплати відповідних 
податків та зборів, передбачених законодавством 
при ввезенні транспортних засобів для вільного 
використання. 

Тимчасове ввезення транспортних засобів 
за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Укра-
їнської класифікації товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності дозволяється за наявності доку-
мента, що підтверджує їх реєстрацію за межами 
України. У разі невиконання цієї умови зазначені 
транспортні засоби підлягають митному оформ-
ленню для постійного користування. 

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації това-
рів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово 
ввезені громадянами-нерезидентами на митну 
територію України для власного користування 
на термін, що перевищує два місяці, підлягають 
реєстрації в органах Державної автомобільної ін-
спекції Міністерства внутрішніх справ України, 
крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів 
України. 

Дія цієї статті не поширюється на транспортні 
засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 
Української класифікації товарів зовнішньоеко-
номічної діяльності, що належать співробітникам 
дипломатичних представництв України та іно-
земних держав, міжнародних, міжурядових ор-
ганізацій і представництв іноземних держав при 
них, які не є резидентами України. 

Тимчасове ввезення інших транспортних за-
собів здійснюється відповідно до статті 10 цього 
Закону. 

стаття 12. ввезення громадянами 
транспортних засобів з метою 

транзиту через територію України 
Громадянам-резидентам дозволяється ввозити 

транспортні засоби з метою транзиту через тери-
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торію України за умови письмового декларування 
в порядку, передбаченому для громадян, та вне-
сення такими громадянами на рахунок митного 
органу, що здійснив пропуск таких транспортних 
засобів на митну територію України, грошової за-
стави у сумі податків, що підлягають сплаті при 
ввезенні таких транспортних засобів на митну 
територію України з метою вільного викори-
стання. 

Ці положення не поширюються на транспортні 
засоби, що зареєстровані постійно у відповідних 
реєстраційних органах іноземних держав гро-
мадянами-резидентами та їм належать, що під-
тверджується відповідним документом про право 
власності на такий транспортний засіб. 

Громадянам-нерезидентам дозволяється вво-
зити транспортні засоби з метою транзиту через 
територію України за умови письмового деклару-
вання в порядку, передбаченому для громадян, 
та внесення такими громадянами на рахунок 
митного органу, що здійснив пропуск таких 
транспортних засобів на митну територію Укра-
їни, грошової застави у сумі податків, що підля-
гають сплаті при ввезенні таких транспортних 
засобів на митну територію України з метою 
вільного використання. 

Ці положення не поширюються на транспортні 
засоби, що постійно зареєстровані у відповідних 
реєстраційних органах іноземних держав. 

Порядок внесення та повернення грошової 
застави визначається Державною митною служ-
бою України. У разі порушення зобов’язання про 
транзит громадяни несуть відповідальність згід-
но із законодавством, при цьому грошова застава 
поверненню громадянам не підлягає. 

У разі втрати чи повного зіпсування тимча-
сово ввезених транспортних засобів внаслідок 
форс-мажорних обставин строки, передбачені 
зобов’язаннями громадян, зупиняються, а гро-
шова застава повертається власнику або його 
спадкоємцю. 

стаття 13. міжнародні договори України 
Якщо міжнародним договором України, згода 

на обов’язковість якого надана Верховною Ра-
дою України, встановлено інші правила, ніж ті, 

що містяться у цьому Законі, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 

стаття 14. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів 

з дня його опублікування. 
2. Дія цього Закону поширюється на право-

відносини, які виникли після набрання чинності 
цим Законом. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 
Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січ-

ня 1993 року № 2-93 «Про порядок обкладення 
митом предметів, які ввозяться (пересилаються) 
громадянами в Україну» (Відомості Верховної 
Ради України, 1993 р., № 12, ст. 105, № 49, ст. 460; 
2001 р., № 4, ст. 16); 

Постанову Верховної Ради України від 5 
травня 1996 року «Про проект Закону України 
про порядок обкладення податками предметів, 
які переміщуються громадянами через митний 
кордон України» (газета «Голос України» від 14 
травня 1996 року № 85); 

частину четверту статті 4 Закону України 
«Про державне регулювання імпорту сільсько-
господарської продукції» (Відомості Верховної 
Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1999 р., 
№ 22 — 23, ст. 201); 

частину третю статті 17 Закону України «Про 
якість та безпеку харчових продуктів і продоволь-
чої сировини» (Відомості Верховної Ради України, 
1998 р., № 19, ст. 98). 

4. У статті 1 Закону України «Про стимулю-
вання виробництва автомобілів в Україні» (Ві-
домості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, 
ст. 294) останній абзац доповнити словами «крім 
кузовів до транспортних засобів, що ввозяться 
на митну територію України громадянами, які 
не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльно-
сті». 

5. Кабінету Міністрів України у місячний 
термін привести свої нормативно-правові акти 
у відповідність з цим Законом. 

6. До приведення нормативно-правових актів 
у відповідність з цим Законом чинні норматив-
но-правові акти застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону. 

Президент України Л. КУЧМА 
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З метою регулювання ввезення на митну 
територію України та проведення першої ре-
єстрації ввезених або виготовлених в Україні 
транспортних засобів Верховна Рада України 
постановляє: 

(постановляюча частина із зміна‑
ми, внесеними згідно із Законом Укра‑

їни від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

1. Пропуск на митну територію України 
з метою вільного обігу (у тому числі з метою роз-
комплектування на запасні частини) тракторів 
колісних для перевезення напівпричепів (сідель-
них тягачів), автобусів, легкових автомобілів, 
вантажних автомобілів, автомобілів спеціального 
призначення та шасі з встановленими двигуна-
ми — коди товарних позицій згідно з Українсь-
кою класифікацією товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності 8701 20, 8702 — 8705 та 8706 (шасі 
з встановленими двигунами тільки для автомобі-
лів товарних позицій 8701 20 та 8702 — 8705) до-
пускається за умови, що на момент переміщення 
через митний кордон України пройшло не більше 
8 років з дати їх виготовлення. 

(стаття 1 у редакції Закону Украї‑
ни від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

2. Пропуск на митну територію України з ме-
тою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні 
ввезених транспортних засобів нових і таких, 
що були в користуванні, або виготовлених 
в Україні здійснюють за умови їх відповідності 
екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-2» 
згідно з технічними регламентами та націо-
нальними стандартами (щонайменше за умови 
відповідності вимогам рівня «В» ДСТУ UN/ECE 
R 49-02А,В:2002 або «B»,»C»,»D» ДСТУ UN/ECE 
R 83-03:2002, які застосовують залежно від осо-
бливостей конструкції транспортних засобів): 

- для тракторів колісних для перевезення на-
півпричепів (сідельних тягачів), автобусів та лег-
кових автомобілів — коди товарних позицій 8701 
20, 8702 та 8703 — з 1.01.2006 року. Цю норму 
не поширюють до 1.07.2006 року на зазначені 
транспортні засоби, переміщені на митну тери-
торію України або виготовлені в Україні до 31 
грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, 
на які до 31 грудня 2005 року включно видано 
сертифікати відповідності; 

- для вантажних автомобілів та автомобілів 
спеціального призначення — коди товарних по-
зицій 8704 та 8705 — з 1 січня 2007 року. 

(стаття 2 у редакції Закону Украї‑
ни від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

3. Документом, що засвідчує відповідність 
транспортних засобів вимогам технічних ре-
гламентів та національних стандартів, є серти-
фікат або інший документ про підтвердження 
відповідності, виданий згідно із законодавством 
України. 

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із За‑
коном України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

31. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність 
з дня вступу України до Світової організації 
торгівлі. 

(Закон доповнено статтею 31 згідно із За‑
коном України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV, 

стаття 31 із змінами, внесеними згідно із За‑
коном України від 06.12.2006 р. № 427‑V)

32. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюєть-
ся на транспортні засоби, які ввозяться на митну 
територію України тимчасово, з метою транзиту 
та при переселенні громадян на постійне місце 
проживання до України. 

(Закон доповнено статтею 32 згідно із За‑
коном України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

4. Статтю 4 виключено
(згідно із Законом України від 

30.11.2005 р. № 3151‑IV)

5. Статтю 5 виключено
(згідно із Законом України від 

30.11.2005 р. № 3151‑IV)

6. Пункт 3 розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо регулювання 
ринку автомобілів в Україні» (Відомості Верхов-
ної Ради України, 2001 р., № 4, ст. 16) виключи-
ти. 

7. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конів України» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити. 

8. Цей Закон набирає чинності з дня його опу-
блікування. 

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із За‑
коном України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

Президент України В. ЮЩЕНКО 

Про деякі Питання ввезення на митнУ територію 
України та реєстрації трансПортних засобів 

закон України від 06.0�.2005 р. № 2�39-IV 
(назва із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151‑IV)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України  
від 30.11.2005 р. № 3151‑IV, від 6.12.2006 р. № 427‑V
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Кабінет Міністрів України ПостаНовляЄ: 
1. Затвердити Правила ввезення транспортних 

засобів на територію України (додаються). 
2. Державному митному комітетові за по-

годженням з Міністерством внутрішніх справ 
у місячний термін розробити і затвердити Пра-
вила митного оформлення транспортних засо-
бів, що переміщуються через митний кордон 
України. 

3. Внести до Правил державної реєстрації 
та обліку автомобілів, автобусів, самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів всіх типів, марок і моделей, приче-
пів, напівпричепів та мотоколясок, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.1993 р. № 873, такі зміни і доповнення: 
у абзаці тринадцятому пункту 8 слова «дозвіл 

на реєстрацію транспортних засобів»; 
у абзаці п’ятому пункту 11 слова «дозвіл 

митниці на реєстрацію транспортних засобів» 
замінити словами «посвідчення про реєстрацію 
транспортних засобів»; 

у абзаці першому пункту 32 слова «виданих 
митними органами дозволів на реєстрацію» за-
мінити словами «виданих митними органами 
посвідчень про реєстрацію»; 

додаток № 2 до зазначених Правил, викласти 
в редакції згідно з додатком до цієї постанови. 

4. Ця постанова набуває чинності з 1.08.1994 
року, крім пункту 2. 

Виконуючий обов’язки Прем’єр‑міністра 
України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ 

Міністр Кабінету Міністрів України  
І. ДОЦЕНКО 

Про затвердження Правил ввезення трансПортних 
засобів на територію України 

Постанова кмУ від 31.05.1994 р. № 341 
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 р. 
№ 94, від 28.11.1995 р. № 949, від 16.02.1998 р. № 146, від 6.07.1998 р. № 1014, від 4.02.2000 р. № 218, 

від 29.03.2000 р. № 575, від 1.11.2002 р. № 1647, від 17.03.2004 р. № 331, від 8.09.2004 р. № 1191

Правила ввезення трансПортних засобІв 
на територІю УкраЇни 

затверджено постановою кмУ від 31.05.1994 р. № 341 

1. Ці Правила визначають порядок ввезення 
транспортних засобів підприємствами, установа-
ми, організаціями (далі — підприємства) та гро-
мадянами на територію України. 

2. Транспортні засоби ввозяться: 
для постійного користування; 
для тимчасового користування; 
для реалізації; 
для транзиту. 
3. Підприємства та громадяни, які ввозять 

транспортні засоби на територію України, повин-
ні підтвердити відповідними документами право-
мірність володіння або користування ними. 

4. У разі ввезення транспортних засобів для 
постійного користування або реалізації на при-
кордонній митниці номерні знаки транспортних 
засобів інших країн вилучаються і видаються 
номерні знаки типу «Транзит». 

5. Ввезення транспортних засобів для тим-
часового користування здійснюється під зобов’-

язання про їх зворотне вивезення у зазначений 
термін. Якщо це зобов’язання не виконується, 
винні несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством. 

6. Іноземним громадянам, що вивозять транс-
портні засоби за межі України, дозволяється мати 
пальне в баку, передбаченому виробником засобу, 
а громадянам України — 20 літрів додатково. 

7. Забороняється ввезення в Україну для по-
стійного користування, а також з метою їх розу-
комплектування на запасні частини: 

1) автобусів (код згідно з УКТЗЕД 8702) та ван-
тажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8704), 
які на момент ввезення були виготовлені та/або 
експлуатувалися більше ніж 5 років; 

2) інших механічних транспортних засобів, які 
на момент ввезення були виготовлені 8 і більше 
років тому, крім: 

ввезення трамвайних вагонів з колією 1000 
мм, що не виготовляються в Україні; 
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ввезення громадянами, які в’їжджають 
в Україну на постійне місце проживання; 

ввезення (отримання) громадянами, які по-
стійно проживають в Україні, як спадщини; 

ввезення транспортних засобів відповідно 
до міжнародних договорів України, в тому числі 
як технічної допомоги; 

ввезення в колекційних цілях (антикварні 
і такі, що мають художню, історичну або іншу 
цінність) на підставі висновків (дозволів) Мі-
ністерства транспорту та зв’язку, погоджених 
з Мінкультури; 

ввезення для постійного використання ме-
ханічних транспортних засобів, технічний стан 
яких відповідає правилам, нормативам і стандар-
там щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 
та екологічної безпеки (крім трамвайних вагонів 
і тролейбусів та їх кузовів), на підставі дозволу 
Міністерства транспорту та зв’язку, а трамвайних 
вагонів і тролейбусів та їх кузовів — на підставі 
дозволу Держжитлокомунгоспу у визначеному 
ними порядку, якщо зазначені транспортні за-
соби: 

а) визнані відповідно до законодавства Комісі-
єю з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті 
Міністрів України гуманітарною допомогою; 

б) затримані митними органами та конфіско-
вані в установленому порядку; 

в) зберігаються під митним контролем і влас-
ник не звернувся за ними до кінця строку збері-
гання. 

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету Міні‑
стрів України від 08.02.95 р. № 94, із змінами, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міні‑
стрів України від 28.11.95 р. № 949, від 16.02.98 
р. № 146, від 04.02.2000 р. № 218, від 29.03.2000 
р. № 575, від 01.11.2002 р. № 1647, від 17.03.2004 

р. № 331, в редакції постанови Кабінету Мі‑
ністрів України від 08.09.2004 р. № 1191)

71. Ввезення на територію України для по-
стійного використання механічних транспортних 
засобів, виготовлених 8 і більше років тому, у ви-
падках, не передбачених підпунктом 2 пункту 
7, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України. 

(Правила доповнено пунктом 71 згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.09.2004 р. № 1191)

8. Пункт 8 виключено 
(Правила доповнено пунктом 8 згідно з поста‑

новою Кабінету Міністрів України від 28.11.95 р. 
№ 949, у зв’язку з цим пункти 8, 9 і 10 вважати від‑

повідно пунктами 9, 10 і 11) (пункт 8 виключено 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.02.98 р. № 146, у зв’язку з цим пункти 9, 
10 і 11 вважати відповідно пунктами 8, 9 і 10)

8. Усі транспортні засоби, що ввозяться 
на територію України, підлягають митному 
оформленню в порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

9. Ввезені в Україну транспортні засоби реє-
струються в органах Державтоінспекції на під-
ставі належним чином оформлених і виданих 
митними органами вантажних митних декла-
рацій (для юридичних осіб), посвідчень про реє-
страцію транспортних засобів (для громадян) або 
завірених митними органами довідок-рахунків 
(для юридичних осіб та громадян). У разі коли 
транспортні засоби експлуатувалися за межами 
України і були зареєстровані у відповідних орга-
нах іноземної держави, обов’язковим є подання 
до органів Державтоінспекції реєстраційних до-
кументів цієї держави. 

(пункт 9 Правил в редакції постанови Кабіне‑
ту Міністрів України від 08.02.95 р. № 94)

10. У разі вивезення транспортних засобів, 
що переміщуються через митну територію Украї-
ни транзитом, митниці перевіряють відповідність 
даних транспортних засобів заявленим в декла-
раціях, а також дотримання заявленого під час 
ввезення терміну. 

11. Держмитслужба вправі приймати рішення 
щодо пропуску на територію України для постій-
ного користування механічних транспортних за-
собів (не більше одного на особу), виготовлених 5 
і більше років тому, але не більш як 10 років, і як-
що вони ввозяться громадянами України (або за їх 
дорученням іншими фізичними чи юридичними 
особами), які виїхали за межі України та придба-
ли засіб до 1 квітня 1998 р., а також не в’їжджали 
в Україну до придбання транспортних засобів і з 
об’єктивних причин не могли ввезти їх на терито-
рію України відразу після придбання. 

(Правила доповнено пунктом 11 згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.07.98 р. № 1014)
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Додаток № 2  
до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструй-

ованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів 
та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. 

№ 873 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. № 341) 

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
____________________ МИТНИЦЯ

            (назва)

ПосвІдчеННя  
серія ________ № _________ 

про реєстрацію транспортного засобу в органах даІ мвс України

1. Марка, модель  ________________________________________________________________
2. Рік випуску  ___________________________________________________________________
3. Номер двигуна  ________________________________________________________________
4. Робочий об’єм двигуна (куб. см)  __________________________________________________
5. Номер шасі  ___________________________________________________________________
6. Номер кузова  _________________________________________________________________
7. Дата перевезення через кордон  ___________________________________________________
8. Видано номерні знаки типу «Транзит»  _____________________________________________
9. Наявність необхідних для реєстрації документів  ____________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
Відмітки митниці
 ___________________________________________________  митниця не заперечує проти реє-

страції в органах ДАІ МВС України зазначеного в цьому посвідченні транспортного засобу на ім’я 
громадянина(ки)  ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(громадянство, ім’я, прізвище та по батькові,

__________________________________________________________________________________
адреса)

що був вивезений (направлений) до України громадянином(кою)
__________________________________________________________________________________

(громадянство, ім’я, прізвище та по батькові, адреса)

__________________________________________________________________________________
Мета ввезення (направлення):
для постійного користування
для тимчасового користування — до __________________________
(термін)
Для продажу, дарування, здання в оренду, видачі доручення на користування іншими особами 

(крім батьків, одного із подружжя, дітей, рідних братів і сестер) протягом двох років з дня видачі 
посвідчення:

дозвіл митниці потрібен, дозвіл митниці не потрібен
  (непотрібне закреслити)

Транспортний засіб необхідно в десятиденний термін пред’явити органам ДАІ МВС України для 
реєстрації.

Примітка  _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

Печатка митниці Підпис і особиста печатка
митника _________________

Дата «___» ______________20___ р.
Одержав _______________________

  (підпис власника)
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Кабінет Міністрів України ПостаНовляЄ: 
1. Затвердити Правила державної реєстра-

ції та обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і мо-
делей, причепів, напівпричепів та мотоколясок 
(додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, 
Правила державної реєстрації та обліку автомо-

білів, автобусів, самохідних машин, сконструй-
ованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх 
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів 
та мотоколясок, затверджені постановою Кабі-
нету Міністрів України від 21.10.1993 р. № 873 
(ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 60, № 9, ст. 223, 
227; 1995 р., № 3, ст. 71). 

3. Ця постанова набирає чинності з 1.10.1998 
року. 

Прем’єр‑міністр України  
В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Про затвердження Правил державної реєстрації та облікУ 
автомобілів, автобУсів, а також самохідних машин, 
сконстрУйованих на шасі автомобілів, мотоциклів Усіх тиПів, 
марок і моделей, ПричеПів, наПівПричеПів та мотоколясок 

Постанова кмУ від 0�.09.1998 р. № 1388 
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1999 р. № 637, від 18.08.2000 р. № 1276, від 7.05.2001 р. № 484, 
від 14.04.2004 р. № 478, від 29.04.2004 р. № 571, від 18.10.2006 р. № 1427

Правила державної реєстрації та облікУ автомобілів, 
автобУсів, а також самохідних машин, сконстрУйованих 
на шасі автомобілів, мотоциклів Усіх тиПів, марок 
і моделей, ПричеПів, наПівПричеПів та мотоколясок 

затверджено постановою кмУ від 0�.09.1998 р. № 1388 
(У тексті Правил слова «Науково‑дослідний центр з безпеки дорожнього руху МВС» і «вузли та агре‑

гати», «вузли і агрегати», «вузли, агрегати» в усіх відмінках замінено відповідно словами «Центр 
безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС» і «складові частини» у відпо‑

відному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року № 1427)

Загальні положення 
1. Цими Правилами встановлюється єдиний 

на території України порядок державної реє-
страції та обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і мо-
делей, причепів, напівпричепів та мотоколясок 
(далі — транспортні засоби) та видачі реєстрацій-
них документів і номерних знаків. 

2. Ці Правила є обов’язковими для всіх юри-
дичних та фізичних осіб, які є власниками транс-
портних засобів, виробляють чи експлуатують їх. 
Представники власників транспортних засобів 
виконують обов’язки та реалізують права цих 
власників у межах наданих їм повноважень. 

3. Державна реєстрація транспортних засобів 
здійснюється органами Державтоінспекції МВС 
з метою контролю за відповідністю конструкції 

та технічного стану транспортних засобів вста-
новленим в Україні вимогам стандартів, правил 
і нормативів, дотриманням вимог законодавства, 
що визначає порядок сплати податків, внесення 
інших обов’язкових платежів, використання 
транспортних засобів в умовах воєнного та над-
звичайного стану, а також для забезпечення 
їх обліку та попередження протиправних дій 
щодо них. 

4. Органи Державтоінспекції МВС забезпечу-
ють суб’єктів підприємницької діяльності блан-
ками довідок-рахунків, а також актів приймання-
передачі транспортних засобів підприємств-ви-
робників установленого зразка (із сплатою варто-
сті цих бланків), розробляють порядок видачі цих 
бланків, обліку та контролю за їх використанням, 
надають відповідним військовим комісаріатам 
за їх запитами відомості про реєстрацію, пере-
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реєстрацію та зняття з обліку транспортних засо-
бів (за винятком легкових автомобілів, причепів 
до них, мотоциклів та мотоколясок).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету Мі‑
ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть 
відповідальність згідно із законодавством. 

реєстрація транспортних засобів 
6. Транспортні засоби реєструються за юри-

дичними та фізичними особами. Транспортний 
засіб, що належить декільком фізичним або 
юридичним особам (співвласникам), право влас-
ності яких на цей засіб підтверджується одним 
з визначених пунктом 8 цих Правил документом, 
за письмовою згодою співвласників, справжність 
підписів яких засвідчено нотаріусом, реєструють-
ся за одним із них. У графі «Особливі відмітки» 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 
(технічного паспорта) щодо іншого співвласника 
може бути зроблено запис:

«___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної 

особи)

_____________________ має право керувати 
(експлуатувати) та є співвласником».

За письмовою заявою власника транспортно-
го засобу — фізичної особи про надання права 
керування цим транспортним засобом іншій 
фізичній особі (за умови пред’явлення докумен-
тів, що посвідчують особу власника та цю особу) 
підрозділом ДАІ видається тимчасовий реєстра-
ційний талон на термін, зазначений у заяві. При 
цьому в графі «особливі відмітки» тимчасового 
реєстраційного талона робиться запис «Дійсний 
до _______ за наявності свідоцтва про реєстра-
цію транспортного засобу /технічного паспорта/ 
серія ____ № ________». Заява подається влас-
ником транспортного засобу особисто або уповно-
важеною ним особою. 

(абзац другий пункту 6 в редакції постанови Ка‑
бінету Міністрів України від 07.05.2001 р. № 484)

Зазначені в абзацах першому і другому цього 
пункту записи скріплюються підписом посадової 
особи і печаткою реєстраційно-екзаменаційного 
підрозділу Державтоінспекції МВС (далі — пі-
дрозділ ДАІ). 

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету Мі‑
ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

7. Власники транспортних засобів — юридичні 
та фізичні особи або їх представники (далі — 
власники) зобов’язані зареєструвати їх протягом 
10 діб після придбання або митного оформлення, 
чи тимчасового ввезення на територію України, 
або виникнення обставин, що є підставою для вне-
сення змін до реєстраційних документів. Термін 
реєстрації може бути продовжено у разі немож-

ливості власника транспортного засобу (хвороба, 
відрядження, інші поважні причини) вчасно 
її здійснити. Експлуатація транспортних засобів, 
не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також без 
номерного знака «Транзит» забороняється. 

Транспортні засоби, що належать іноземним 
громадянам та особам без громадянства, які 
їдуть в Україну на відпочинок за путівками чи на 
лікування, що підтверджується відповідними до-
кументами, тимчасовій реєстрації в підрозділах 
ДАІ на підтверджений Держмитслужбою термін 
не підлягають. Зазначений термін повинен бути 
не менший ніж термін дії путівки або іншого 
документа (з урахуванням часу перебування 
в дорозі). 

(пункт 7 доповнено абзацом другим згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.05.2001 р. № 484)

8. Реєстрація транспортних засобів здійсню-
ється на підставі заяви власника, поданої осо-
бисто, і документів, що посвідчують його особу, 
правомірність придбання транспортного засобу, 
оцінку його вартості, яка провадиться спеціа-
лістом, що пройшов необхідну підготовку у по-
рядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Держ-
промполітики, Держмитслужбою та Фондом 
державного майна і має відповідні документи, 
відповідність конструкції транспортного засобу 
встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, 
а також вимогам, які є підставою для внесення 
змін до реєстраційних документів. Не прийма-
ються до реєстрації транспортні засоби, зібрані 
(складені) з складових частин серійних транс-
портних засобів без дотримання вимог Закону 
України «Про дорожній рух». 

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними 
згідно з постановами Кабінету Міністрів Украї‑
ни від 19.04.99 р. № 637, від 18.08.2000 р. № 1276)

Правомірність придбання транспортних засо-
бів, складових частин, які мають ідентифікаційні 
номери, підтверджується документами, скріпле-
ними підписом відповідної посадової особи і пе-
чаткою, виданими суб’єктами підприємницької 
діяльності, які реалізують транспортні засоби 
та видають довідки-рахунки, митними органами, 
судами, нотаріусами, органами соціального за-
хисту населення, підприємствами-виробниками 
транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а та-
кож угодами, укладеними на товарних біржах. 

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Мі‑

ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

Такими документами можуть бути: 
довідка-рахунок за формою згідно з додатком 

№ 1 до цих Правил, видана суб’єктом підприєм-
ницької діяльності, який реалізує транспортний 
засіб; 
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(абзац четвертий пункту 8 із змінами, вне‑

сеними згідно з постановою Кабінету Мі‑
ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

договори, в тому числі угоди, укладені на то-
варних біржах, та інші посвідчені в установлено-
му порядку документи, що встановлюють право 
власності на транспортний засіб; 

(абзац п’ятий пункту 8 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Мі‑

ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

копія рішення суду, засвідчена в установлено-
му порядку, із зазначенням юридичної чи фізич-
ної особи, яка визнається власником транспорт-
ного засобу, його марки, моделі, року випуску, 
а також ідентифікаційних номерів складових 
частин; 

довідка органу соціального захисту населення, 
який виділив автомобіль або мотоколяску; 

(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 07.05.2001 р. № 484)

акт приймання-передачі транспортного засобу 
за формою згідно з додатком № 6 до цих Правил, 
виданий підприємством-виробником транспорт-
ного засобу чи його складових частин або під-
приємствами, які переобладнали чи встановили 
на транспортному засобі спеціальний пристрій 
згідно із свідоцтвом про відповідність конструкції 
транспортного засобу вимогам безпеки дорож-
нього руху, із зазначенням їх ідентифікаційних 
номерів та конкретного одержувача, скріплений 
підписом посадової особи підприємства і печат-
кою; 

посвідчення митного органу про реєстрацію 
транспортного засобу або його складових частин, 
що мають ідентифікаційні номери, в підрозділах 
ДАІ — для фізичних осіб, вантажна митна де-
кларація — для юридичних осіб або належним 
чином оформлені довідка-рахунок та вантажна 
митна декларація (засвідчена митним органом 
копія) — для фізичних та юридичних осіб; 

договір фінансового лізингу. 
(пункт 8 доповнено новим абзацом десятим 

згідно з постановою Кабінету Міністрів Украї‑
ни від 29.04.2004 р. № 571, у зв’язку з цим абзаци 

десятий — дванадцятий вважати відповідно 
абзацами одинадцятим — тринадцятим)

Для реєстрації  транспортних засобів, 
що перебували в експлуатації і зареєстровані 
в підрозділах ДАІ, крім названих документів, 
додається свідоцтво про реєстрацію транспорт-
ного засобу (технічний паспорт) з відміткою 
підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу 
з обліку. Перед відчуженням, передачею такий 
транспортний засіб повинен бути знятий з об-
ліку в підрозділі ДАІ. Відчуження, передача 
власником придбаних транспортних засобів, 

не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не про-
водиться.. 

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Мі‑

ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

Реєстрація транспортних засобів проводиться 
за умови сплати їх власниками передбачених 
законодавством податків, а також внесення 
в установленому порядку платежів за огляд 
транспортних засобів, реєстрацію, перереєстра-
цію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості 
бланків реєстраційних документів та номерних 
знаків. Реєстрація транспортних засобів скасову-
ється в разі встановлення факту, що документи, 
які посвідчують особу власника, підтверджують 
правомірність придбання транспортного засобу 
або право на користування та розпорядження 
ним, є фіктивними чи підробленими. Реєстрація 
транспортних засобів також скасовується у разі 
встановлення факту знищення, фальсифікації 
або підроблення ідентифікаційних номерів його 
складових частин. 

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-
передачі транспортних засобів підприємств-ви-
робників цих засобів і їх складових частин за фор-
мами згідно з додатками № 1 і 6 до цих Правил 
є бланками суворого обліку і виготовляються 
в порядку, передбаченому постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283. 

9. Реєстрація придбаних нових транспортних 
засобів проводиться за умови відповідності кон-
струкції і технічного стану даної марки (моделі) 
транспортного засобу обов’язковим вимогам норм 
і стандартів, які діють в Україні, що підтверджу-
ється сертифікатом відповідності або свідоцтвом 
про визнання іноземного сертифіката. 

Відомості про наявність сертифіката відпо-
відності або свідоцтва про визнання іноземного 
сертифіката надаються управлінню Державтоін-
спекції МВС Держстандартом з Єдиного реєстру 
сертифікованої в Україні продукції. 

У разі відсутності інформації в підрозділі ДАІ 
про сертифікацію нового транспортного засобу, 
що реєструється, копію зазначених сертифіката 
або свідоцтва подає власник транспортного за-
собу. 

10. Реєстрація транспортних засобів, конфі-
скованих або право власності на які встановлено 
за рішенням суду, проводиться на підставі від-
повідного рішення суду із зазначенням марки, 
моделі, номерів кузова (рами) транспортного за-
собу, а також реєстраційних документів, зокрема 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 
(далі — свідоцтво про реєстрацію) або технічного 
паспорта у разі їх наявності з відміткою підрозді-
лу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. 
До реєстраційних документів додається договір 
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купівлі-продажу, інший документ, який встанов-
лює право власності, або рішення Кабінету Міні-
стрів України про передачу цього транспортного 
засобу в разі конфіскації на користь держави. 

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.10.2006 р. № 1427)

Реєстрація проводиться: 
транспортних засобів, визнаних в установле-

ному порядку безхазяйними, — на підставі до-
кументів, виданих органами, уповноваженими 
на таке визнання, а також договорів купівлі-про-
дажу або інших документів, які встановлюють 
право власності на ці засоби після їх реалізації; 

транспортних засобів, які за правом спадкоєм-
ства перейшли до держави або подаровані державі 
власником, — на підставі рішень відповідних ор-
ганів, визначених законодавством, та нотаріально 
засвідчених документів, які встановлюють право 
власності, із зазначенням в них: марки, моделі, 
номерів кузова (рами) транспортного засобу, 
інших документів, що підтверджують право-
мірність придбання новим власником, а також 
реєстраційних документів, виданих на території 
України, з відміткою підрозділів ДАІ про зняття 
їх з обліку, а для власників-нерезидентів — від-
повідних органів іноземних держав. 

Для проведення реєстрації транспортних 
засобів, зазначених у цьому пункті, також дода-
ється висновок результатів перевірки технічного 
стану транспортного засобу із застосуванням 
діагностичного обладнання і контрольно-вимі-
рювальних приладів на відповідність вимогам 
безпеки дорожнього руху, який складається спе-
ціалістами Центру безпеки дорожнього руху при 
департаменті Державтоінспекції МВС або інших 
підприємств, установ та організацій, визначених 
Кабінетом Міністрів України, та документ про 
оцінку його вартості, виданий відповідно до пун-
кту 8 цих Правил. 

Якщо зазначені транспортні засоби ввезені 
з-за кордону без сплати мита та інших податків 
(зборів), передбачених законодавством при ім-
порті автомобілів, їх реєстрація проводиться 
за умови подання документів про внесення цих 
платежів. 

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету Мі‑
ністрів України від 07.05.2001 р. № 484)

11. Транспортні засоби дипломатичних і тор-
говельних представництв, консульських установ 
іноземних держав та їх персоналу (з числа інозем-
них громадян), а також іноземних організацій, 
які забезпечують реалізацію програм (проектів) 
міжнародної технічної допомоги (виконавці про-
ектів) згідно з чинними міжнародними договора-
ми України, реєструються (перереєстровуються) 
і знімаються з обліку підрозділами ДАІ за кло-

потанням Генеральної дирекції Київської місь-
кої державної адміністрації по обслуговуванню 
іноземних представництв. 
(абзац перший пункту 11 в редакції постанови Ка‑

бінету Міністрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

Реєстрація транспортних засобів за іншими 
іноземними громадянами та особами без грома-
дянства, які постійно або тимчасово проживають 
на території України, проводиться на загальних 
підставах. 

Документом, що підтверджує правомірність 
придбання транспортних засобів іноземними 
юридичними і фізичними особами, є: 

вантажна митна декларація на транспортні за-
соби, що ввозяться для офіційного користування 
представництв іноземних держав, міжнародних 
організацій та представництв іноземних фірм, або 
посвідчення митного органу на реєстрацію ввезе-
них з-за кордону транспортних засобів, складових 
частин, що мають ідентифікаційні номери; 

довідка-рахунок, видана торгівельною орга-
нізацією на території України юридичній або 
фізичній особі іноземної держави; 

акт приймання-передачі транспортного засобу 
за формою згідно з додатком № 2 до цих Правил, 
виданий Генеральною дирекцією Київської місь-
кої державної адміністрації по обслуговуванню 
іноземних представництв; 

заява про перереєстрацію транспортного за-
собу в межах одного й того ж іноземного пред-
ставництва за формою згідно з додатками № 3 і 4 
до цих Правил; 

договори купівлі-продажу, міни, дарування, 
свідоцтва про право власності на частку в спіль-
ному майні подружжя та інші документи, посвід-
чені або видані в установленому порядку; 

рішення суду про належність транспортного 
засобу, винесене на території України. 

12. Транспортні засоби, які належать пред-
ставництвам державних органів, державних 
підприємств, установ та організацій України 
за кордоном і експлуатувалися там та поверта-
ються в Україну без реєстраційних документів, 
реєструються на підставі клопотань МЗС та актів 
приймання-передачі за формою згідно з додатком 
№ 2 до цих Правил або накладних на відпуск 
матеріальних цінностей і відповідних митних 
документів. 

13. Допускається реєстрація самостійно скон-
струйованих мотоциклів, легкових, а також 
вантажних автомобілів, максимальна вага яких 
не перевищує 3500 кг, причепів та напівпричепів 
до них, виготовлених відповідно до затверджених 
технічних вимог, на підставі документів, що під-
тверджують правомірність придбання складових 
частин із зазначенням їх ідентифікаційних но-
мерів, а також висновків Центру безпеки дорож-
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Налог с владельцев транспортных средств ��

нього руху при департаменті Державтоінспекції 
МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів 
України підприємств, установ та організацій. 

(пункт 13 із змінами, внесеними згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2000 р. № 1276)

14. Під час проведення державної реєстрації 
(перереєстрації), зняття з обліку транспортні за-
соби (крім випадків вибракування їх у цілому) 
підлягають огляду (обстеженню та дослідженню) 
з метою звірення ідентифікаційних номерів скла-
дових частин транспортного засобу з номерами, 
зазначеними в наданих документах, визначення 
їх справжності та перевірки за наявними авто-
матизованими базами даних зареєстрованих 
та розшукуваних транспортних засобів, а також 
відповідності конструкції і технічного стану 
транспортного засобу обов’язковим вимогам норм 
і стандартів, що діють в Україні. Обстеження 
проводиться уповноваженими працівниками 
підрозділів ДАІ, а дослідження — фахівцями ек-
спертної служби МВС або іншими спеціалістами, 
які мають свідоцтво про право проведення від-
повідного виду експертних досліджень і внесені 
до єдиного державного реєстру. За результатами 
огляду в документах, які подаються на реєстра-
цію, уповноваженим працівником ДАІ робиться 
відповідна відмітка або складається акт техніч-
ного огляду та додається відповідний висновок 
фахівця. 

Державна реєстрація (перереєстрація) або 
зняття з обліку транспортних засобів (крім ви-
падків вибракування їх у цілому) без ідентифі-
каційного номера або із знищеними, пошкодже-
ними (один чи кілька символів номера візуально 
не визначаються) чи підробленими (змінено один 
чи кілька символів номера, замінено панель (та-
бличку) або частину панелі (таблички) з номером) 
ідентифікаційними номерами складових частин 
(кузова, шасі, рами, двигуна) не допускається. 
Перша реєстрація в Україні таких транспортних 
засобів, а також транспортних засобів, які розшу-
куються правоохоронними органами іноземних 
держав, увезених на митну територію України, 
не здійснюється. 

На самостійно сконструйовані транспортні 
засоби, а також на зареєстровані в підрозділах 
ДАІ транспортні засоби, ідентифікаційні номери 
складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) 
яких знищені, пошкоджені чи підроблені внас-
лідок незаконного заволодіння, або у разі коли 
необхідна заміна таких складових частин після 
дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спе-
ціальні індивідуальні номери (структурна комбі-
нація символів, порядок їх нанесення і залучення 
для цього на конкурсній основі спеціалізованих 
підприємств визначається МВС) чи здійснюєть-

ся дублювання первинних ідентифікаційних 
номерів складових частин транспортного засобу 
згідно з вимогами міжнародних і державних 
стандартів. 

За заявою власника або уповноваженої ним 
особи спеціалізованими підприємствами може 
здійснюватися додаткове дублювання первинних 
центральних номерів на складових частинах 
транспортних засобів. 

Дублювання первинних ідентифікаційних 
номерів складових частин транспортних засобів 
здійснюється в разі їх пошкодження внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди, під впливом 
корозії, повернення власникові після незаконного 
заволодіння з пошкодженими ідентифікаційни-
ми номерами, заміни складової частини (панелі) 
з ідентифікаційним номером на безномерну 
на підставі заяви власника або уповноваженої 
ним особи. До заяви додаються відповідні мате-
ріали підрозділу внутрішніх справ (довідка про 
факт незаконного заволодіння та перебування 
у розшуку транспортного засобу, довідка про до-
рожньо-транспортну пригоду тощо), відповідний 
висновок підрозділу департаменту Державтоін-
спекції МВС, акт спеціального чи експертного 
дослідження ідентифікаційних номерів (з додан-
ням відповідних фотознімків) та/або документи, 
що підтверджують придбання та встановлення 
безномерних складових частин чи номерної па-
нелі, або відповідне рішення суду. 

У разі виявлення під час перереєстрації, знят-
тя з обліку, проведення державного технічного 
огляду транспортного засобу факту відсутності 
(пошкодження) ідентифікаційного номера транс-
портного засобу або знищення чи підроблення 
ідентифікаційного номера його складової части-
ни (кузова, шасі, рами, двигуна) проводиться 
спеціальне або експертне дослідження ідентифі-
каційних номерів складових частин транспорт-
ного засобу з метою встановлення їх справжніх 
ідентифікаційних номерів. Якщо за результатами 
дослідження ідентифікаційні номери складових 
частин установити неможливо або після їх вста-
новлення перевіркою за наявними автоматизо-
ваними базами даних не підтверджується факт 
перебування у розшуку транспортного засобу 
чи його складових частин, підрозділ ДАІ, який 
проводив державну реєстрацію зазначеного 
транспортного засобу, надає у десятиденний тер-
мін після проведення дослідження департаменту 
Державтоінспекції МВС висновок (з доданням 
відповідних фотознімків місць знаходження 
ідентифікаційних номерів транспортного засобу 
чи його складових частин, а також результатів 
спеціального або експертного дослідження), 
на підставі якого відповідним підрозділом де-
партаменту Державтоінспекції МВС надається 
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висновок, у якому визначається необхідність 
(можливість) заміни зазначених складових ча-
стин у встановленому порядку або нанесення спе-
ціальних індивідуальних номерів чи дублювання 
первинних ідентифікаційних номерів складових 
частин транспортного засобу. 

Нанесення спеціальних індивідуальних но-
мерів транспортного засобу чи складових частин 
зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції 
транспортних засобів здійснюється в разі немож-
ливості встановлення первинних ідентифікацій-
них номерів складових частин або складання 
чи ремонту транспортних засобів з використан-
ням безномерних складових частин (кузова, шасі, 
рами, двигуна) на підставі заяви власника або 
уповноваженої ним особи. До заяви додаються 
відповідний висновок підрозділу департамен-
ту Державтоінспекції МВС, акт спеціального 
чи експертного дослідження ідентифікаційних 
номерів (з доданням відповідних фотознімків) 
та/або документи, що підтверджують придбання 
та встановлення безномерних складових частин 
чи номерної панелі. 

Спеціалізованими підприємствами на підставі 
заяви власника або уповноваженої ним особи, 
документів, що посвідчують особу заявника, 
відповідно до оформленого висновку підрозділу 
департаменту Державтоінспекції МВС після про-
ведення додаткової перевірки ідентифікаційних 
номерів складових частин транспортного засобу 
та звірення наявних документів спеціальним 
приладом, який забезпечує автоматичне, чітке 
та однотипне відтворення структурної комбінації 
символів, наноситься (дублюється) на транс-
портний засіб чи його складові частини іденти-
фікаційний або спеціальний індивідуальний 
номер транспортного засобу згідно з методикою, 
визначеною МВС. 

Після нанесення (дублювання) ідентифіка-
ційних або спеціальних індивідуальних номерів 
транспортного засобу чи його складових частин 
до реєстраційних документів та автоматизова-
ної бази зареєстрованих транспортних засобів 
у встановленому МВС порядку вносяться відпо-
відні відмітки про місця нанесення та структурну 
комбінацію символів. 

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно 
з постановами Кабінету Міністрів Укра‑

їни від 19.04.99 р. № 637, від 18.08.2000 р. 
№ 1276, у редакції постанови Кабінету Мі‑

ністрів України від 18.10.2006 р. № 1427)

15. На зареєстровані транспортні засоби вида-
ються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні 
знаки, що відповідають державному стандарту 
України: два номерні знаки — на автотранспорт, 
один — на мототранспорт, причіп і напівпри-
чіп, дозволи на встановлення на транспортних 

засобах спеціальних світлових і (або) звукових 
сигнальних пристроїв та погодження щодо роз-
міщення реклами відповідно до законодавства. 
У свідоцтвах про реєстрацію транспортних 
засобів ідентифікаційний номер двигуна не за-
значається. 

(абзац перший пункт 15 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

Технічні паспорти і технічні талони старого 
зразка діють до їх заміни на реєстраційні доку-
менти нового зразка. 

Якщо власник транспортного засобу передав 
в установленому порядку право користування 
і (або) розпорядження ним іншій фізичній або 
юридичній особі, їм видається підрозділами 
ДАІ тимчасовий реєстраційний талон на період 
дії документа, який підтверджує право користу-
вання і (або) розпорядження. При цьому у графі 
«особливі відмітки» тимчасового реєстраційного 
талона робиться запис «Дійсний до _______ 
за наявності свідоцтва про реєстрацію транс-
портного засобу (технічного паспорта) серія ____ 
№ _______». Один екземпляр копії документа, 
який підтверджує право користування і (або) роз-
порядження транспортним засобом, залишається 
у підрозділі ДАІ. 

(пункт 15 доповнено абзацом третім згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2000 р. № 1276)

Вивезення (пересилання) за межі України 
номерних знаків, виданих на території України, 
окремо від транспортних засобів, на які вони ви-
дані, не дозволяється. 

(пункт 15 доповнено абзацом четвер‑
тим згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 07.05.2001 р. № 484)

16. Пункт 16 виключено
(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з по‑
становами Кабінету Міністрів України від 
18.08.2000 р. № 1276, від 07.05.2001 р. № 484, 

виключено згідно з постановою Кабінету Мі‑
ністрів України від 18.10.2006 р. № 1427)

17. У разі реєстрації експериментальних 
зразків транспортних засобів, що проходять 
випробування, в реєстраційних документах (ре-
єстраційній картці, книзі реєстрації, свідоцтві 
про реєстрацію) ставиться штамп «Випробуван-
ня» і видаються номерні знаки. Підставою для 
їх реєстрації є технічне завдання виробника на їх 
розроблення, узгоджене з департаментом Держав-
тоінспекції МВС або ДержавтотрансНДІпроектом 
Мінтрансу, а для ремонтних підприємств — тех-
нічні вимоги до їх ремонту. 

(пункт 17 із змінами, внесеними згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2006 р. № 1427)
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Налог с владельцев транспортных средств ��

18. На зареєстровані технічно справні транс-
портні засоби підрозділами ДАІ видаються та-
лони про проходження державного технічного 
огляду. Порядок видачі талонів визначається 
Правилами проведення державного технічного 
огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту 
та причепів. 

19. Відомості про зареєстровані (перереєстро-
вані) транспортні засоби та їх власників вносять-
ся до облікової бази даних органів Державтоін-
спекції МВС. 

Порядок надання інформації про такі транс-
портні засоби та їх власників встановлюється 
МВС. 

20. Замість втрачених або непридатних для 
користування свідоцтв про реєстрацію (техніч-
них паспортів) і номерних знаків на підставі 
заяв власників або їх представників видаються 
дублікати свідоцтв про реєстрацію, а також нові 
номерні знаки. Дублікати таких свідоцтв про 
реєстрацію транспортних засобів, знятих з об-
ліку, видаються після одержання відповідного 
підтвердження від підрозділу ДАІ за місцем 
їх попередньої реєстрації. 

Дублікати свідоцтв про реєстрацію можуть ви-
даватися за довіреностями, посвідченими в уста-
новленому порядку. Після одержання дубліката 
свідоцтва про реєстрацію довіреність, яка дає 
право на користування та розпорядження транс-
портним засобом, повинна бути переоформлена 
або за бажанням власника транспортний засіб 
знімається з обліку для відчуження. 

21. У разі коли власник транспортного засобу 
переїхав для проживання до іншого регіону — 
Автономної Республіки Крим, області, міст Києва 
чи Севастополя, підрозділ ДАІ за новим місцем 
реєстрації транспортного засобу надсилає за по-
переднім місцем його реєстрації запит, відповідь 
на який повідомляється протягом 10 днів. 

22. До одержання підтвердження, передба-
ченого пунктами 20 і 21 цих Правил, з місця 
попередньої реєстрації власникові на термін 
до трьох місяців видається тимчасовий реєстра-
ційний талон і номерні знаки. Знайдені після ви-
дачі дубліката втрачені свідоцтва про реєстрацію 
(технічні паспорти) і номерні знаки вважаються 
недійсними і здаються підрозділам ДАІ. 

23. Реєстрація транспортних засобів за юри-
дичними особами, які мають від 1 до 15 одиниць 
транспортних засобів включно, проводиться 
за умови забезпечення цих засобів місцями для 
стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки 
та зберігання підтверджується договором оренди 
або іншими документами. 

За наявності у юридичної особи більше 15 
одиниць транспортних засобів, що дислокуються 
в одному населеному пункті, створюється автого-

сподарство. Для його відкриття необхідно мати 
огороджену територію з місцями для стоянки, 
зберігання, технічного обслуговування та ремон-
ту транспортних засобів; призначається керівник 
автогосподарства та вводяться посади фахівця 
з безпеки дорожнього руху, відповідальних за збе-
рігання, технічне обслуговування та експлуата-
цію транспортних засобів. 

(пункт 23 в редакції постанови Кабінету Мі‑
ністрів України від 18.08.2000 р. № 1276, із змі‑

нами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.05.2001 р. № 484)

24. Транспортні засоби юридичних осіб реє-
струються за місцезнаходженням цих осіб. Якщо 
стоянка транспортних засобів розташована за міс-
цезнаходженням філій, відділень або інших відо-
соблених підрозділів юридичних осіб, такі транс-
портні засоби реєструються за місцем їх стоянки. 

У реєстраційних документах зазначається 
юридична особа, якій належить транспортний 
засіб, її адреса, адреса стоянки. 

25. Для реєстрації транспортних засобів, виго-
товлених на підприємствах, що не спеціалізують-
ся на серійному випуску транспортних засобів, 
до підрозділів ДАІ подається також свідоцтво 
про погодження конструкції транспортних засо-
бів і відповідність вимогам безпеки дорожнього 
руху, яке видається ДержавтотрансНДІпроектом 
Мінтрансу чи Центром безпеки дорожнього руху 
при департаменті Державтоінспекції МВС, або 
його ксерокопія. 

(абзац перший пункту 25 із змінами, вне‑
сеними згідно з постановою Кабінету Мі‑

ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться 
до реєстраційних документів. 

26. Транспортні засоби, які належать непо-
внолітнім, реєструються за ними за умови досяг-
нення неповнолітніми 15-річного віку. В обліковій 
картці та книзі обліку таких транспортних засобів 
також зазначається прізвище, ім’я та по батькові 
батьків неповнолітнього або його піклувальника 
і ставиться відмітка про заборону зняття з обліку 
транспортного засобу без їх дозволу та погоджен-
ня з органами опіки і піклування. 

Після досягнення 18-річного віку всі обмежен-
ня щодо реєстрації, зняття з обліку транспортних 
засобів, які встановлювалися для неповнолітніх, 
знімаються. 

Транспортні засоби, керування якими до-
зволяється з 16-річного віку, можуть бути зня-
тими з обліку за бажанням їх неповнолітнього 
власника після досягнення зазначеного віку без 
будь-якого дозволу та погодження. 

27. Транспортні засоби, що належать фізичним 
особам, реєструються за місцем їх постійного або 
тимчасового проживання. 
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За виникнення обставин, що перешкоджають 
реєстрації такого транспортного засобу за місцем 
проживання власника, як виняток, з дозволу 
керівника підрозділу ДАІ можлива їх реєстрація 
за місцем проживання родичів за їх письмовою 
згодою. 

28. У разі втрати документів, що підтверджу-
ють факт придбання мототранспорту, причепу, 
і неможливості одержання їх дублікатів такий 
транспортний засіб береться на облік за місцем 
проживання власника в управліннях (відділах) 
Державтоінспекції головних управлінь (управ-
лінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Се-
вастополі. 

29. Реєстрація транспортних засобів, виграних 
у лотереях, на конкурсах та під час проведення 
інших заходів, проводиться на підставі довід-
ки-рахунка, зворотний бік якої заповнюється 
та підписується членами комісії (уповноваженою 
особою підприємства), що проводить ці заходи, 
і скріплюється печаткою. 

реєстрація ввезених в Україну 
транспортних засобів 

30. Транспортні засоби (складові частини, 
що мають ідентифікаційні номери), ввезені 
в Україну фізичними особами, підлягають ре-
єстрації на підставі заяв власників і виданих 
митними органами посвідчень на їх реєстрацію 
в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про 
сплату мита, заборону відчуження, дати зворот-
ного вивезення. 

Транспортні засоби, ввезені в Україну юридич-
ними особами для власних потреб, підлягають ре-
єстрації на підставі їх заяв та вантажних митних 
декларацій, у разі ввезення двох і більше транс-
портних засобів за однією вантажною митною 
декларацією — на підставі її копії, засвідченої 
митним органом, скріпленої особистою номерною 
печаткою працівника митної служби та гербовою 
печаткою митного органу. 

Транспортні засоби, ввезені на територію 
України для постійного користування, повинні 
бути зняті з обліку у відповідних органах країни 
вивезення. 

(пункт 30 доповнено абзацом третім 
згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 07.05.2001 р. № 484)

31. Транспортні засоби, ввезені в Україну 
з метою їх подальшого відчуження суб’єктами 
підприємницької діяльності, які реалізують 
транспортні засоби, і придбані юридичними 
чи фізичними особами, реєструються на підставі 
виданих зазначеними суб’єктами підприємниць-
кої діяльності довідок-рахунків, в яких обов’язко-
во робиться запис: «Митне оформлення здійснено, 
вантажна митна декларація від «___» _______ 

року № ____» і які скріплюються особистою 
номерною печаткою працівника митного органу 
та гербовою печаткою цього органу, або довідок-
рахунків та вантажних митних декларацій чи їх 
ксерокопій, засвідчених у тому ж порядку. 

(абзац перший пункту 31 із змінами, вне‑
сеними згідно з постановою Кабінету Мі‑

ністрів України від 19.04.99 р. № 637)

Якщо транспортні засоби експлуатувалися 
за межами України і були зареєстровані у відпо-
відних органах іноземної держави, обов’язковим 
є подання до підрозділів ДАІ реєстраційних або 
прирівняних до них документів цієї держави 
(або їх ксерокопій, засвідчених нотаріусами або 
митними органами чи поліцією останньої країни, 
де вони експлуатувалися) з відміткою про зняття 
їх з обліку. 

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 07.05.2001 р. № 484)

32. На період до одержання підрозділами ДАІ 
інформації про митне оформлення транспортного 
засобу власникові видаються номерні знаки і тим-
часовий реєстраційний талон на термін до трьох 
місяців. До реєстраційних та облікових докумен-
тів вносяться відомості про сплату мита, заборону 
відчуження, дату зворотного вивезення. 

Після закінчення терміну дії тимчасового 
реєстраційного талона транспортний засіб вва-
жається незареєстрованим. 

33. Національні номерні знаки і документи про 
реєстрацію на транспортні засоби держав, з яких 
вони тимчасово вивезені і ввезені в Україну під 
зобов’язання про зворотне вивезення, здаються 
до підрозділів ДАІ, що є умовою тимчасового 
обліку транспортних засобів, і зберігаються 
та повертаються власнику в установленому МВС 
порядку. 

На такі транспортні засоби видаються номерні 
знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням 
терміну тимчасового ввезення, який визначається 
митними органами. 

34. Зняття з обліку у зв’язку з відчуженням 
(купівля-продаж, міна, дарування) або вибрако-
вуванням транспортних засобів, на які не знято 
обмеження митних органів, здійснюється з їх до-
зволу. 

Перереєстрація транспортних засобів 
35. Перереєстрація транспортних засобів про-

водиться у разі зміни їх власника, місця стоянки, 
місцезнаходження або найменування власни-
ка — юридичної особи, місця проживання або 
прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, 
яка є власником транспортного засобу, а також 
кольору, марки або моделі транспортного засобу 
внаслідок переобладнання чи заміни двигуна 
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або кузова, інших складових частин, що мають 
ідентифікаційні номери. 

Перереєстрація транспортних засобів (об’єктів 
права державної власності) у разі їх безоплатної 
передачі із сфери управління міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
Фонду державного майна, об’єднань підприємств, 
яким делеговано функції з управління майном 
підприємств і організацій, заснованих на держав-
ній власності (органи, уповноважені управляти 
державним майном), Національної академії наук, 
інших аналогічних самоврядних організацій, 
яким передано в користування державне майно 
(самоврядні організації), до сфери управління 
інших органів, уповноважених управляти дер-
жавним майном, або самоврядних організацій 
проводиться у разі дотримання вимог, зазначених 
у підпункті «б» пункту 4 Положення про поря-
док передачі об’єктів права державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 вересня 1998 р. № 1482. 

(абзац другий пункту 35 в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 637)

У разі відчуження транспортних засобів, за-
значених в абзаці другому цього пункту, їх пере-
реєстрація проводиться за умови дотримання 
вимог щодо відчуження, визначених норматив-
но-правовими актами Фонду державного майна 
та іншими актами законодавства. 

(пункт 35 доповнено абзацом 3 згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.99 р. № 637)

Для проведення перереєстрації транспортних 
засобів, зазначених в абзаці другому цього пун-
кту, до підрозділу ДАІ подається акт приймання-
передачі транспортного засобу із зазначенням 
його кольору, марки, моделі, року випуску, 
ідентифікаційних номерів складових частин 
(далі — реквізити), скріплений печатками сторін, 
а для проведення перереєстрації транспортних за-
собів, зазначених в абзаці третьому, — документ, 
що встановлює право власності на транспортний 
засіб, разом із зазначеним актом. 

(пункт 35 доповнено абзацом 4 згідно з по‑
становою Кабінету Міністрів України від 

19.04.99 р. № 637) (у зв’язку з цим абзаци 
3 — 7 вважати відповідно абзацами 5 — 9)

Транспортні засоби юридичних осіб — об’єд-
нань громадян, а також недержавних суб’єктів 
підприємницької діяльності, які передаються 
в користування іншим юридичним особам, 
перереєстровуються на підставі засвідчених 
у встановленому порядку заяви власника транс-
портного засобу, копій відповідних договорів і сві-
доцтв про державну реєстрацію сторін договору, 
а також свідоцтв про реєстрацію транспортних 

засобів та скріплених печатками обох сторін актів 
їх приймання-передачі за формою згідно з додат-
ком № 2 до цих Правил. 

Перереєстрація транспортних засобів, які пе-
редаються у зв’язку з реорганізацією юридичних 
осіб, проводиться на підставі копій рішень влас-
ника про реорганізацію та свідоцтв про державну 
реєстрацію юридичної особи, що реорганізується, 
і юридичної особи, створеної внаслідок реоргані-
зації, засвідчених у встановленому порядку, а та-
кож свідоцтв про реєстрацію і актів приймання-
передачі транспортних засобів за формою згідно 
з додатком № 2 до цих Правил. 

Транспортні засоби, що у зв’язку з ліквідацією 
юридичної особи передаються іншим юридичним 
або фізичним особам, перереєстровуються на під-
ставі копії рішення про ліквідацію, прийнятого 
власником або судом, засвідченої в установленому 
порядку, та свідоцтва про реєстрацію. 

Транспортні засоби, що є внесками учасників 
до статутного фонду господарських товариств, які 
повертаються учаснику в зв’язку з його виходом 
із товариства, перереєстровуються на підставі 
копії рішення товариства про повернення цих 
транспортних засобів зазначеному учаснику, за-
свідченої в установленому порядку, та свідоцтва 
про реєстрацію. 

Перереєстрація транспортних засобів, що пе-
реходять у власність страховиків після виплати 
страхувальникам повної страхової суми, прово-
диться на підставі документів, зазначених у пун-
кті 45 цих Правил. 

36. Перереєстрація транспортного засобу 
на одного з подружжя проводиться на підставі 
їх спільної заяви і копії свідоцтва про право влас-
ності на частку у спільному майні подружжя, за-
свідчених у встановленому порядку, та свідоцтва 
про реєстрацію. 

Підставою для перереєстрації транспортних 
засобів є також копії договорів про поділ спільно-
го майна подружжя, свідоцтв про право на спад-
щину або рішень суду про визнання недійсними 
договорів купівлі-продажу, міни, дарування 
тощо, засвідчені в установленому порядку, та сві-
доцтва про реєстрацію. 

37. Перереєстрація транспортного засобу, 
що є спільною сумісною власністю осіб, які 
ведуть фермерське господарство, в разі смерті 
особи, на яку було зареєстровано транспортний 
засіб, проводиться на підставі заяви члена цього 
господарства (за наявності кількох членів госпо-
дарства — їх спільної заяви), копії свідоцтва про 
смерть, довідки виконавчого органу відповідної 
ради про склад фермерського господарства і про 
перебування транспортного засобу у спільній 
сумісній власності його членів. Зазначені до-
кументи засвідчуються у виконавчому органі 
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відповідної ради, до них додається свідоцтво про 
реєстрацію. 

(пункт 37 із змінами, внесеними згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.04.2004 р. № 478)

38. Перереєстрація, реєстрація переоблад-
наних транспортних засобів, у тому числі само-
стійно, проводиться на підставі документів про 
відповідність їх вимогам безпеки дорожнього 
руху та документів, що підтверджують правомір-
ність придбання встановлених кузовів (рам), які 
мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). 
Документами про відповідність переобладнаних 
транспортних засобів вимогам безпеки дорож-
нього руху є: 

свідоцтво, або його ксерокопія, про погод-
ження конструкції транспортного засобу, видане 
відповідно до пункту 25 цих Правил на даний вид 
переобладнання, що подається разом з актом при-
ймання-передачі транспортного засобу за формою 
згідно з додатками 6, 7, 8 до цих Правил; 

акт технічної експертизи за формою згідно 
з додатком 9 до цих Правил, виданий лаборато-
рією або технічним (випробувальним) центром, 
акредитованими в системі УкрСЕПРО, ремонтним 
або сервісним підприємством, що має сертифікат 
відповідності державної системи сертифікації 
УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технічного 
обслуговування транспортних засобів; 

акт приймання-передачі транспортного засобу 
за формою згідно з додатками 7, 8 до цих Правил, 
який подається разом з документом про погод-
ження переобладнання транспортного засобу. 
Переобладнання транспортних засобів шляхом 
заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні 
номери, проводиться з дозволу реєстраційних 
підрозділів ДАІ. 

(абзац перший пункту 38 замінено абзацами 
першим — четвертим згідно з постановою Кабі‑
нету Міністрів України від 18.08.2000 р. № 1276, 

у зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважа‑
ти відповідно абзацами п’ятим — десятим)

Власникові переобладнаного транспортного 
засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію 
із зазначенням нових складових частин або осо-
бливостей конструкції, що виникли в результаті 
її зміни. 

У цьому свідоцтві зазначається рік випуску 
транспортного засобу, який повинен відповідати 
року випуску встановленого кузова. Якщо рік ви-
пуску кузова встановити неможливо, рік випуску 
автомобіля не змінюється. 

Вивільнені після переобладнання або ремонту 
складові частини, які мають ідентифікаційні но-
мери, залишаються у розпорядженні власників, 
а їх назви та зазначені номери можуть бути внесе-
ні до графи «Особливі відмітки» свідоцтва про ре-

єстрацію (технічного паспорта) або на них можуть 
бути видані довідки встановленого зразка. 

Переобладнання, що приводить до зміни по-
вної маси транспортного засобу і її розподілу 
за осями, центру ваги, типу двигуна, його ваги 
і потужності, колісної бази чи колісної форму-
ли, систем гальмового і рульового керування 
та трансмісії, здійснюється за погодженням 
з виробниками транспортних засобів та їх скла-
дових частин або з ДержавтотрансНДІпроектом 
Мінтрансу чи Центром безпеки дорожнього руху 
при департаменті Державтоінспекції МВС. 

(абзац восьмий пункту 38 із змінами, вне‑
сеними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

Перереєстрація транспортних засобів, переоб-
ладнаних для перевезення людей, проводиться 
у разі відповідності їх додатковим вимогам згідно 
з додатком № 5 до цих Правил. 

Дозволяється перереєстрація автомобілів 
у разі заміни кузова «Фургон», встановленого 
на базі легкового автомобіля, на кузов легкового 
автомобіля. Виготовлені на базі легкового авто-
мобіля моторизовані візки (пікапи) реєструються 
на загальних підставах. 

Перереєстрація транспортного засобу у зв’яз-
ку із заміною двигуна здійснюється у разі зміни 
типу двигуна, його ваги, робочого об’єму і потуж-
ності. Документи, що підтверджують законність 
придбання двигуна, не вимагаються. 

(пункт 39 доповнено абзацом одинадця‑
тим згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

39. Якщо автомобілі переобладнано з інших 
моделей даної марки шляхом заміни деталей 
кузова (крила, панелі, капота тощо), власникові 
видається свідоцтво про реєстрацію із зазначен-
ням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд 
автомобіля після переобладнання. Якщо номери 
складових частин при цьому не змінювалися, за-
значаються попередні номери, рік випуску також 
не змінюється. До графи «Особливі відмітки» 
свідоцтва про реєстрацію вноситься запис: «Авто-
мобіль переобладнано з моделі _____________
____ шляхом зміни______________________ 
(зазначити модель)

________________________________ 
в 19____ р.», який скріплюється печаткою пі-
дрозділу ДАІ.

(зазначити деталі, складові частини)
40. У разі перереєстрації транспортного засобу 

свідоцтво про реєстрацію підлягає заміні на за-
гальних підставах. 

Зняття з обліку транспортних засобів 
41. Зняття з обліку транспортних засобів 

здійснюється після їх огляду в підрозділі ДАІ 
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на підставі заяви власника з поданням докумен-
та, що посвідчує його особу, виконавчого напису 
нотаріусів або рішення суду. 

Дозволяється здійснювати огляд транспортних 
засобів, які знімаються з обліку, за місцезнаход-
женням транспортних засобів з дотриманням ви-
мог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформля-
ється відповідним актом, скріплюється підписом 
посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ. 

(абзац другий пункту 41 у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 637)

У разі виявлення транспортного засобу, за-
реєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі 
тимчасово, за фіктивними чи підробленими до-
кументами або такого, що розшукується право-
охоронними органами України в зв’язку з уго-
ном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ 
в установленому порядку оформляють відповідні 
документи, знімають незаконно зареєстрований 
транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки 
про це до свідоцтва про реєстрацію та вилучен-
ням номерних знаків і передають усі матеріали 
до відповідних органів внутрішніх справ для 
подальшого проведення розслідування. Такий 
транспортний засіб поміщається на майданчику 
для затриманого транспорту. Якщо виявлено 
підроблення митних документів, їх ксерокопії 
з відповідним поясненням надсилаються до мит-
ного органу, у зоні діяльності якого постійно або 
тимчасово проживає особа, за якою було зареє-
стровано транспортний засіб. 

(абзац третій пункт 41 із змінами, внесе‑
ними згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

Якщо під час перевірки ідентифікаційних но-
мерів складових частин за наявною інформацією 
баз даних розшукуваного транспорту буде вста-
новлено, що транспортний засіб розшукується 
правоохоронними органами іноземних держав, 
підрозділ ДАІ вилучає свідоцтво про реєстра-
цію (технічний паспорт), оформляє відповідні 
документи про цей факт і передає усі матеріали 
до відповідного органу внутрішніх справ для 
проведення розслідування. Підрозділ ДАІ видає 
власнику тимчасовий реєстраційний талон термі-
ном на 1 рік, у графу «Особливі відмітки» якого 
вноситься запис «Розшукується Інтерполом. 
Зняття з обліку заборонено до закінчення пере-
вірки». Після проведення органом внутрішніх 
справ повної перевірки за зазначеним фактом 
(з обов’язковим інформуванням ініціатора роз-
шуку) управлінням Державтоінспекції головних 
управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, 
містах Києві та Севастополі за наявності підстав 
у порядку, встановленому МВС, виноситься аргу-
ментований висновок про подальшу експлуатацію 
транспортного засобу та здійснюється заміна 

тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво 
про реєстрацію з внесенням до нього відповідних 
відміток. 

(пункт 41 доповнено абзацом четвер‑
тим згідно з постановою Кабінету Міні‑

стрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

42. Забороняється зняття з обліку транспорт-
ного засобу, стосовно якого є ухвала суду про 
накладення на нього арешту або заборону зняття 
з обліку чи постанова слідчого про накладення 
арешту, а також транспортного засобу, що є речо-
вим доказом у кримінальній справі і приєднаний 
до неї постановою особи, яка провадить дізнання, 
слідчого, прокурора або ухвалою суду. 

43. Якщо транспортні засоби знімаються 
з обліку у зв’язку з їх відчуженням, у свідоцтві 
про реєстрацію (технічному паспорті) робиться 
відмітка «Транспортний засіб знято з обліку 
для реалізації в межах України», номерні знаки 
здаються, а видаються номерні знаки «Транзит». 
У разі зміни власником транспортного засобу 
місця проживання з вибуттям за межі відповід-
но Автономної Республіки Крим, області, міст 
Києва та Севастополя в свідоцтві про реєстрацію 
(технічному паспорті) робиться відмітка про місце 
вибуття транспортного засобу. 

Номерні знаки із знятого з обліку транспорт-
ного засобу на прохання власника можуть бути 
перезакріплені за іншим придбаним ним транс-
портним засобом. 

У разі втрати власником свідоцтва про реє-
страцію (технічного паспорта) зняття з обліку 
здійснюється на підставі реєстраційної картки 
з видачею її копії, скріпленої підписом посадової 
особи та печаткою підрозділу ДАІ, і внесенням 
до неї відповідних службових відміток. 

Транспортні засоби, що вибувають за межі 
України, знімаються з обліку з дозволу митних 
органів. 

Зняття з обліку транспортних засобів, пере-
даних лізингоодержувачу на підставі договору 
фінансового лізингу, що зазначено у свідоцтві про 
реєстрацію транспортного засобу, здійснюється 
за погодженням з лізингодавцем. 

(пункт 43 доповнено абзацом п’ятим згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 р. № 571)

44. Зняття з обліку транспортних засобів, 
що належать недержавним юридичним особам, 
здійснюється на підставі копій рішення власни-
ка, засвідчених у встановленому порядку. 

У разі ліквідації юридичної особи транспортні 
засоби знімаються з обліку на підставі докумен-
тів, зазначених в абзаці п’ятому пункту 35 цих 
Правил. 

Зняття з обліку транспортних засобів держав-
них юридичних осіб здійснюється на підставі 
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виконавчого напису нотаріусів чи рішення суду 
або ліквідаційної комісії чи документів, передба-
чених відповідним нормативно-правовим актом 
Фонду державного майна. Після зняття з обліку 
у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) 
ставиться відмітка «Автомобіль знято з обліку 
для реалізації згідно із законодавством». 

45. Зняття з обліку транспортних засобів може 
провадитися довіреною особою страховика на під-
ставі копії договору страхування, засвідченого 
в установленому порядку, в якому повинно бути 
зазначено, що після виплати страхувальнику 
повної страхової суми транспортний засіб перехо-
дить у власність страховика, а також на підставі 
довідки банку про повну виплату страхувальнику 
страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (тех-
нічного паспорта). 

46. Вибракувані транспортні засоби підпри-
ємств знімаються з обліку на підставі затвер-
джених актів, а громадян — за заявами їх влас-
ників. 

Транспортні засоби, одержані через органи со-
ціального захисту населення, знімаються з обліку 
за письмовим розпорядженням цих органів. 

Зняття з обліку в цих випадках провадиться без 
огляду транспортних засобів. Номерні знаки і реє-
страційні документи здаються до підрозділів ДАІ. 

47. Транспортні засоби, ввезені в Україну під 
зобов’язання про їх зворотне вивезення, зніма-
ються з обліку після їх огляду в підрозділах 
ДАІ. 

48. Якщо транспортний засіб вибуває за межі 
відповідно Автономної Республіки Крим, обла-
сті, району (за винятком району в місті) більш 
як на двомісячний термін, власник зобов’язаний 
протягом 10 днів поставити його на тимчасовий 
облік у підрозділі ДАІ за новим місцезнаход-
женням. При цьому в талоні проходження тех-
нічного огляду (технічному талоні до технічного 
паспорта) робиться запис про тимчасовий облік 
транспортного засобу і зазначається термін його 
перебування на цій території. 

З тимчасового обліку транспортні засоби 
не знімаються. 

Порядок видачі тимчасового дозволу 
для використання не зареєстрованих 

у встановленому порядку транспортних засобів 
49. На транспортні засоби, що доставляються 

своїм ходом до місця реєстрації з підприємств-ви-
робників, авторемонтних підприємств, торгівель-
них організацій, з-за кордону, а також на зняті 
з обліку у зв’язку з вибуттям до іншої області, 
торгівельної організації видаються номерні знаки 
«Транзит» терміном на два місяці. 

50. Відмітки про видачу номерних знаків 
«Транзит» робляться в реєстраційних докумен-

тах або в документах, що підтверджують право-
мірність придбання транспортних засобів. 

51. Підприємствам-виробникам, які здійсню-
ють перегін транспортних засобів до їх одержува-
чів, видаються для багаторазового використання 
номерні знаки, що відповідають державному 
стандарту. У супровідних документах підпри-
ємств-виробників робляться відмітки «Перегін» 
і зазначаються ці номерні знаки. 

52. У разі ввезення транспортних засобів з-за 
кордону юридичними особами, громадянами 
України, іноземними громадянами та особами без 
громадянства, які постійно проживають в Украї-
ні, національні номерні знаки країни, з якої вони 
ввозяться, вилучаються митним органом, а за-
мість них видаються номерні знаки «Транзит». 

53. У транспортних засобів, які пересуваються 
через територію України транзитом і на які не ви-
дано свідоцтв про постійну реєстрацію в компетент-
них органах іноземних держав, національні тран-
зитні номерні знаки країни, з якої вони ввозяться, 
вилучаються митним органом, а замість них вида-
ються номерні знаки «Транзит» на п’ять діб. 

Порядок допуску транспортних 
засобів до поїздки за кордон 

54. До поїздки за кордон допускаються транс-
портні засоби, на які видано реєстраційні доку-
менти відповідно до Конвенції про дорожній рух 
та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери 
латинського алфавіту. 

55. Документи на транспортні засоби для по-
їздки за кордон можуть оформлятися на підставі 
довіреності, посвідченої в установленому порядку. 
При цьому особі, яка здійснює поїздку за кордон 
на загальних підставах і має таку довіреність, 
на період поїздки видається свідоцтво про реє-
страцію на її ім’я, а свідоцтво про реєстрацію, 
виписане на ім’я власника транспортного засобу, 
і довіреність зберігаються у відповідному підроз-
ділі ДАІ. 

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво 
про реєстрацію повертається відповідному пі-
дрозділу ДАІ не пізніше ніж через 10 днів після 
повернення з-за кордону. 

56. Транспортний засіб, на якому власник ви-
їжджає за кордон, повинен мати розпізнавальний 
знак України. Власник такого транспортного за-
собу перед виїздом зобов’язаний укласти договір 
обов’язкового страхування цивільної відповідаль-
ності власників транспортних засобів. 

57. Транспортний засіб, на який встановлено 
тимчасову заборону на зняття з обліку, до поїздок 
за кордон не допускається. 

58. На транспортні засоби, власники яких 
виїжджають за кордон на постійне місце про-
живання, видається свідоцтво про реєстрацію 
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та номерні знаки встановленого зразка. Такі 
транспортні засоби знімаються з обліку. 

59. Державну реєстрацію, перереєстрацію 
транспортних засобів, що виконують міжнарод-
ні перевезення вантажів і пасажирів, проводять 
спеціалізовані підрозділи ДАІ головних управ-
лінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах 
Києві та Севастополі у порядку, встановленому 
МВС, після перевірки відповідності конструкції 
та технічного стану транспортних засобів вимо-
гам резолюцій Європейської конференції міні-
стрів транспорту. 

(Правила доповнено пунктом 59 згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.05.2001 р. № 484) 

60. Щорічна перевірка відповідності конструк-
ції та технічного стану транспортних засобів, 
що виконують міжнародні перевезення вантажів 
і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської 
конференції міністрів транспорту, а також видача 
сертифіката відповідності проводяться відповідно 
до законодавства. 

(Правила доповнено пунктом 60 згід‑
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 07.05.2001 р. № 484) 

Транспортний засіб повинен
бути зареєстрований
(перереєстрований) у
реєстраційно-екзаменаційному
підрозділі ДАІ протягом 10
діб з моменту придбання

Додаток № 1 
до Правил державної реєстрації та обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобі-
лів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів та мотоколясок 

 _________________________________ 
(торгівельна організація) 

 « « __________________ 20 р. 

довІдка-рахУНок  
серія _________ № ________________

Видана  ________________________________________________________  про те, що йому (їй)
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування організації)

продано і видано  ___________________________________________________________________
марки ________________ двигун № _______________, шасі №  ____________________________ ,
кузов № ____________________________ рама №  ______________________________________ ,
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) №  _________________________________________
вартістю  __________________________________________________________________________

(сума словами)

Адреса  _________________________________________________________________________
Паспорт (документ, що його замінює) серія _____________№  ____________________________

виданий  __________________________________________________________________________
(ким, коли)

МП Керівник _________________________
    (підпис)

Бухгалтер ________________________
    (підпис)

Гроші сумою  ____________________________________________________________  гривень,
(словами)

одержані касою торгівельної організації

Касир ____________________________
   (підпис)

Зазначений транспортний засіб (агрегат) одержав __________________
   (непотрібне закреслити)    (підпис)
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Додаток № 2 
до Правил державної реєстрації та обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобі-
лів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів та мотоколясок 

акт  
приймання-передачі транспортного засобу 

Ми, що нижче підписалися, в особі представника  ______________________________________
__________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

__________________________________________________________________________________
і представника  _____________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи,

__________________________________________________________________________________
організації)

склали цей акт про те, що один здав, а другий прийняв транспортний
засіб  ________________________________________  марки ________________________ двигун
№ ________________, шасі № ____________, кузов № ___________,
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт)
серії _________________ № ____________________ виданий  ______________________________
__________________________________________________________________________________

(ким, коли)

Здав __________________ ____________________ МП
  (підпис)    (прізвище)

Прийняв _______________ ____________________ МП
  (підпис)    (прізвище)

«___» ______________ 20 __ р.

Додаток № 3 
до Правил державної реєстрації та обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобі-
лів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів та мотоколясок 

 
Державтоінспекції _______________ 
(найменування) 

Заява 
 _______________________________________________________________________________

(найменування органу, що обслуговує іноземне представництво)

просить зняти з обліку транспортний засіб
марки  ____________________________________________ , рік випуску____________________,
двигун № _______________________, шасі №  __________________________________________ ,
кузов № ________________________, що належить  ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
у зв’язку з  ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

МП Керівник _______________ ____________________
   (підпис)    (прізвище)
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Додаток № 4 
до Правил державної реєстрації та обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобі-
лів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів та мотоколясок 

Заява 
У зв’язку з підтвердженням іноземним представництвом

________________________________________  від «____» ______________20 __ р. № _________
_________________ укладеної угоди про купівлю-продаж транспортного засобу _______________
__________________________________________________________________________________

(найменування органу, що обслуговує іноземне представництво)

просимо перереєструвати транспортний засіб марки  ______________________________________
двигун № ___________________, шасі №  _______________________________________________
кузов № _________________, номерний знак __________, колір  ___________________________
_________________________, раніше належав  __________________________________________
__________________________________________________________________________________
на нового власника  _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада,

__________________________________________________________________________________
місце проживання)

Додаток:  _________________________________________________________ , номерні знаки,
(свідоцтво про реєстрацію або технічний паспорт)

квитанція про внесення плати за реєстрацію транспортного засобу.

МП Керівник __________________ ___________________
   (підпис)    (прізвище)

Додаток № 5 
до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2000 р. № 1276) 

вимоги до транспортних засобів, що переобладнуються для перевезення пасажирів 

1. Автомобілі-фургони, переобладнані в авто-
буси для перевезення пасажирів на регулярних 
автобусних маршрутах, повинні відповідати 
вимогам ГОСТу 28345-89 (для мікроавтобусів 
з кількістю пасажирських місць від 9 до 16) 
та ГОСТу 27815-88 (для автобусів з кількістю 
пасажирських місць понад 16). 

2. Автомобілі-фургони, переобладнані в спеці-
альні транспортні засоби, які використовуються 
для перевезення ремонтних бригад, спеціалістів 
тощо і не призначені для перевезення пасажирів 
на регулярних автобусних маршрутах, повинні 
відповідати таким вимогам: 

1) перегородку між кабіною водія і вантажним 
відділенням автомобіля з суцільнометалевим 
кузовом необхідно демонтувати. Дозволяється 
встановлювати перегородку висотою не більше 
ніж 1200 мм від рівня підлоги; 

2) розташування сидінь і проходи повинні 
відповідати вимогам ГОСТу 28345-89, якщо кіль-

кість пасажирських місць не більше 16 і ГОСТу 
27815-88 — для більшої кількості пасажирських 
місць; 

3) сидіння мають бути промислового виготов-
лення, які призначені для встановлення на паса-
жирських транспортних засобах і відповідають 
за розмірами — вимогам ГОСТу 28345-89 або 
ГОСТу 27815-88, за міцністю — ДСТУ 2543-94; 

4) кріплення сидінь до силових елементів 
основи кузова здійснюється відповідно до вимог 
ДСТУ 2543-94; 

5) у пасажирському салоні встановлюються 
вікна з травмобезпечного скла; 

6) аварійні виходи (вікна, двері, люки) облад-
нуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 
27815-88. 

Аварійні виходи позначаються написом «Ава-
рійний вихід», виконаним ззовні та з середини 
транспортного засобу. 

Вікна, передбачені як аварійні виходи, по-
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винні мати розміри не менше ніж 700 х 500 мм та 
розміщуватися на протилежних сторонах кузова 
транспортного засобу; 

7) пасажирські двері обладнуються замками 
автомобільного типу, які відчиняються ззовні 
та з середини. Транспортні засоби у зоні дверного 
прорізу обладнуються поручнями та сходинками 
за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-
88; 

8) конструкційні рішення протипожежного за-
хисту виконуються за вимогами ГОСТу 28345-89 
або ГОСТу 27815-88. 

3. Переобладнані автомобілі-фургони для пе-
ревезення пасажирів з кількістю пасажирських 
місць до 8 повинні відповідати вимогам підпун-
ктів 3) — 5) та 7), 8) пункту 2. 

4. Кузови-фургони спеціалізованих ванта-
жо-пасажирських автомобілів, які призначені 
для перевезення вантажів та ремонтних бригад, 
спеціалістів тощо, повинні відповідати вимогам 
підпунктів 2) — 8) пункту 2 та додатково облад-
нуються: 

1) окремими дверима для входу і виходу паса-
жирів розмірами не менш як 650 х 1650 мм; 

2) аварійним виходом (люк, вікно) розмірами 
не менш як 500 х 700 мм; 

3) індивідуальними місцями для сидіння па-
сажирів; 

4) пристроями для захисту від травмування 
у разі можливого зсуву вантажу або встановле-
ного обладнання; 

5) додатковими зовнішніми верхніми габарит-
ними ліхтарями білого кольору в передній части-
ні і червоного кольору у задній частині фургона 
за вимогами ГОСТу 8769-75; 

6) пасажирський салон повинен мати внутріш-
нє облицювання, покриття підлоги, освітлення, 
вентиляцію, обігрів та світловий або звуковий 
зв’язок з водієм. 

5. Встановлення газових балонів для стис-
неного природного газу чи для зрідженого на-
фтового газу та наявність будь-яких пристроїв 
і елементів паливної системи в пасажирських са-
лонах транспортних засобів допускається тільки 
в спеціальному газонепроникному і герметично 
ізольованому від пасажирського салону кожусі 
(відсіці), який повинен мати вентиляційні кана-
ли, виведені в атмосферу. 

 
 

Додаток № 6 
до Правил державної реєстрації та об-
ліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих 
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 
типів, марок і моделей, причепів, на-
півпричепів та мотоколясок 

акт  
приймання-передачі транспортного засобу 

Серія _____________________ №  __________________________________________________
на транспортний засіб  ____________________________________________________________

(категорія, тип, марка, модель транспортного засобу)

__________________________________________________________________
Колір  __________________________________________________________________________

(за класифікатором)

 Номер шасі 
(рами) 

 Номер кузова 
(коляски) 

 Номер двигуна 

Транспортний засіб виготовлений і укомплектований відповідно до
_________________________________________________________  і придатний до експлуатації.

(номер технічних умов)

Дата виготовлення ____ _________________________ 20___ р.
Підприємство-виробник  __________________________________________________________

   (найменування, адреса)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Видані номерні знаки «Транзит»  ___________________________________________________



февраль/2008приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

Налог с владельцев транспортных средств 8�

ВТК  ___________________________________________________________________________
МП Відділ збуту  _________________________________________________________________

Керівник підприємства-виробника  __________________________________________________
Організація-одержувач (фізична особа)  ______________________________________________

    (для юридичних осіб -

 _______________________________________________________________________________
найменування, адреса; для фізичних осіб — прізвище, ім’я,

 _______________________________________________________________________________
по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий,

 _______________________________________________________________________________
місце проживання)

Представник організації (фізична особа)  _____________________________________________
 _______________________________________________________________________________

(для юридичних осіб — посада, підпис; для фізичних осіб — підпис)

Дата видачі ___ ________________ 20__ р.

Додаток № 7 
до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,  

а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,  
мотоциклів усіх типів, марок і моделей,  

причепів, напівпричепів та мотоколясок 

акт № ____ 
приймання-передачі транспортного засобу (тЗ), переобладнаного 

для роботи на зрідженому нафтовому газі (ЗНг) 

Модель транспортного засобу: до переобладнання _________________
 після переобладнання _______________ 

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) ТЗ зменшено на  ______________________________
__________________________________________________________________________________

вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кількість пасажирів (чол.) зменшено 

Номер шасі (рами) Номер кузова 

  

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлів і комплектуючих, 
відповідає акту приймання-передачі ТЗ на переобладнання 
___________________________ від  ___________________________________________________
 номер акта        дата 

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної 
документації підприємства-виробника 
__________________________________________________________________________________

назва підприємства-виробника, позначення ГБО 

__________________________________________________________________________________
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту 

____________
* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону 
України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 червня 1995 р. № 568. 

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блоку арматури балона (за наявності) від-
повідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, 
багажного та вантажного відділення. 

газові балони газовий редуктор, або 
редуктор-випарник (вироб-

ник, позначення) 

карбюратор-змішувач, змішувач 
газу (виробник, позначення) або 

врізка газових форсунок 
позначен-
ня балона 

повна міст-
кість, л 

заводський 
номер 

посвідчені 
до (дата) 
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Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимо-
гам**) 
__________________________________________________________________________________

назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ 

____________
** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими 
юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту та технічної 
документації підприємства — виробника ГБО ТЗ. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. Представник підприємства, що виконало переобладнання (або 
перевірку відповідності) 

  ____________
посада 

___________
підпис 

_______________________
прізвище, ім’я, по батькові 

ТЗ отримано замовником  __________________________________________________________
   для юридичних осіб — назва підприємства, організації, адреса; 

__________________________________________________________________________________
для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, 

__________________________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання 

«__» ______________ 200_ р. 
Представник замовника ___________________
для юридичних осіб — посада, підпис, прізвище;
для фізичних осіб — підпис 

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ, 
 _______________________________________________________________________________

назва, номер дозволу територіального управління 

 _______________________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів 

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) 
та герметичності системи вентиляції блоку арматури балона (за наявності). Запірна арматура справна 
(вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний 
клапан відрегульовано. 

гбо тЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. Представник станції (пункту) 

  __________
посада 

__________
підпис 

______________________
прізвище, ім’я, по батькові 

Паливну систему газобалонного тЗ відрегульовано. тЗ придатний для експлуатації. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. 
Представник підприємства, що виконало переобладнання (або 
перевірку відповідності) 

  ___________
посада 

__________
підпис 

______________________
прізвище, ім’я, по батькові 

Акт приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції, як один із документів для реєстрації 
транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі. 

(Правила доповнено додатком 7 згідно з постановою Кабіне‑
ту Міністрів України від 18.08.2000 р. № 1276)
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Додаток № 8 

до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,  
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,  
причепів, напівпричепів та мотоколясок 

акт № ____ 
приймання-передачі транспортного засобу (тЗ), переобладнаного 

для роботи на стисненому природному газі (сПг) 

Модель транспортного засобу: до переобладнання ________________
 після переобладнання ______________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) ТЗ зменшено на  ______________________________
__________________________________________________________________________________

вказати на яку вагу вантажу (кг) або на яку кількість пасажирів (чол.) зменшено 

Номер шасі (рами) Номер кузова 

  

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих вузлів і комплектуючих, 
відповідає акту приймання-передачі ТЗ на переобладнання 
______________________________ від  ________________________________________________
 номер акта        дата 

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної 
документації підприємства-виробника 
__________________________________________________________________________________

назва підприємства-виробника, позначення ГБО 

__________________________________________________________________________________
номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту 

____________
* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону 
України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 31 червня 1995 р. № 568. 

Додаткове електрообладнання та система аварійного скиду газу з моторного відсіку відповідає 
нормативним вимогам. 

газові балони 
газові редукто-
ри (виробник, 
позначення) 

карбюратор-змішу-
вач, змішувач газу 
(виробник, позна-
чення) або врізка 
газових форсунок 

позна-
чення 

балона 

вага 
одного 
балона 

кг 

місткість 
одного 

балона, л 

заводсь-
кий 

номер 

посвідчений 
до (дата) 

заводський 
номер 

посвід-
чений 

до (дата) 

         

    

    

    

    

Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимо-
гам**) 
__________________________________________________________________________________

назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ 

____________
** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими 
юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту та технічної 
документації підприємства — виробника ГБО ТЗ. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. 
Представник підприємства, що виконало переобладнання (або 
перевірку відповідності) 

  ____________
посада 

___________
підпис 

_______________________
прізвище, ім’я, по батькові 
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ТЗ отримано замовником  __________________________________________________________
   для юридичних осіб — назва підприємства, організації, адреса; 

__________________________________________________________________________________
для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, 

__________________________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання 

«__» ______________ 200_ р. 
Представник замовника ___________________
для юридичних осіб — посада, підпис, прізвище;
для фізичних осіб — підпис 

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на СПГ, 
__________________________________________________________________________________

назва, номер дозволу територіального управління 

__________________________________________________________________________________
Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів 

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/см2), опре-
сування ГБО під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/см2) і вакуумну 
перевірку. Запірна арматура справна (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, 
швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано. 

гбо тЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. Представник станції (пункту) 
  __________

посада 
__________

підпис 
______________________

прізвище, ім’я, по батькові 

Паливну систему газобалонного тЗ відрегульовано. тЗ придатний для експлуатації. 

«__» ____________ 200_ р. М. П. Представник підприємства, що виконало переобладнання (або 
перевірку відповідності) 

  ____________
посада 

___________
підпис 

_______________________
прізвище, ім’я, по батькові 

Акт приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції, як один із документів для реєстрації 
транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі. 

(Правила доповнено додатком 8 згідно з постановою Кабіне‑
ту Міністрів України від 18.08.2000 р. № 1276)

Додаток № 9 
до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,  

автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,  

причепів, напівпричепів та мотоколясок 
Номери актів технічної експертизи фіксуються у від-
повідній реєстраційній книзі установи, що надає 
ці акти технічної експертизи 
_________________________________

назва підприємства 
__________________________________

реквізити документа, що дає право на виконання 
експертизи 

акт техНІчНоЇ ексПертиЗи  
про відповідність технічного стану транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху 

№ _______________ «___» _______________ 200_ р. 
Транспортний засіб _________________ марка (модель)  ________________________________

шасі (рама) № ________________________ кузов № ___________________ 
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Налог с владельцев транспортных средств ��

1. Транспортний засіб переобладнаний  ______________________________________________
самостійно 
__________________________________________________________________________________

назва підприємства, яке виконало переобладнання 

Переобладнання виконано шляхом установки (заміни):  _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Дозвіл на виконання переобладнання відповідно до ст. 32 Закону України «Про дорожній рух» 
надано 
__________________________________________________________________________________

назва організації, яка видала дозвіл, номер, дата 

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам, викла-
деним у дозволі на переобладнання: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ-
3649-97 та Правил дорожнього руху: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного транспортного засобу вимогам без-
пеки дорожнього руху: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Підпис керівника установи ____________________________
прізвище, ім’я, по батькові 

М. П. «___» _______________ 200_ р. 
(дата видачі) 

(Правила доповнено додатком 9 згідно з постановою Кабіне‑
ту Міністрів України від 18.08.2000 р. № 1276)
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Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону Укра-
їни «Про порядок погашення зобов’язань плат-
ників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами», статті 8 Закону України 
«Про державну податкову службу в Україні», 
із змінами та доповненнями, та статті 6 Закону 
України «Про податок з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механіз-
мів», із змінами та доповненнями, НакаЗУЮ: 

1. Затвердити форми Розрахунку суми податку 
з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів (далі — Розрахунок) 
та Довідки про суми податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, які зменшують або збільшують 
податкові зобов’язання в результаті виправлен-
ня самостійно виявленої помилки, допущеної 
в попередніх звітних періодах (далі — Довідка), 
що додаються. 

2. Затвердити Порядок заповнення і подання 
Розрахунку суми податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів та Довідки про суми податку з влас-
ників транспортних засобів та інших самохід-
них машин і механізмів, які зменшують або 
збільшують податкові зобов’язання в результаті 
виправлення самостійно виявленої помилки, до-

пущеної в попередніх звітних періодах до органу 
державної податкової служби (далі — Порядок), 
що додається. 

3. Начальнику Головного управління опода-
тковування фізичних осіб Лекарю С. І. подати цей 
наказ для державної реєстрації до Міністерства 
юстиції України. 

4. Начальнику Головного управління масово-
роз’яснювальної роботи Сисоєву В. О. після дер-
жавної реєстрації наказу забезпечити публікацію 
його в засобах масової інформації. 

5. Начальнику управління справами Кова-
ленку В. В. у 10-денний термін після державної 
реєстрації наказу забезпечити його тиражування 
та надсилання до державних податкових адміні-
страцій в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві і Севастополі. 

6. Наказ Державної податкової адміністрації 
України від 16.02.2000 № 61 «Про затвердження 
Розрахунку податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механіз-
мів та Порядку заповнення Розрахунку податку 
з власників транспортних засобів та інших са-
мохідних машин і механізмів» вважати таким, 
що втратив чинність. 

7. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Голови Бондаренка Г. І. 

Голова М. Я. Азаров

Про затвердження форм розрахУнкУ сУми ПодаткУ 
з власників трансПортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів, довідки до Уточненого 
розрахУнкУ та ПорядкУ їх заПовнення і Подання 
до органУ державної Податкової слУжби

наказ дПаУ від 1�.09.2001 р. № 3�3

зареєстровано в мінюсті України 05.10.2001 р. за № 862/6053
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної  
податкової адміністрації України від 03.06.2002 р. № 257
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Налог с владельцев транспортных средств ��

1. Платники податку (юридичні особи) само-
стійно обчислюють суму податкового зобов’я-
зання щодо податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів 
(далі — податок) за ставками, зазначеними у стат-
ті 3 Закону України «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів», із змінами та доповненнями. 

2. Розрахунок податку складається на підста-
ві бухгалтерських звітних даних про кількість 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів станом на 1 січня поточного 
року і подається платником податку до органів 
державної податкової служби за місцезнаходжен-
ням та місцем постійного базування транспор-
тних засобів у строки, визначені підпунктом 4.1.4 
статті 4 Закону України «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами» (далі — За-
кон) для річного звітного періоду, — протягом 60 
календарних днів після останнього календарно-
го дня звітного (податкового) року. За придбані 
протягом року транспортні засоби Розрахунок 
подається до органу державної податкової служби 
у 10-денний термін після їх реєстрації у відповід-
них органах. 

За транспортні засоби, придбані протягом 
року, податок сплачується перед їх реєстрацією 
за наступними строками сплати (кварталами), 
які не настали, починаючи з кварталу, у якому 
проведена реєстрація транспортного засобу. 

3. Податок, самостійно визначений платником 
податку, вважається узгодженим з дня подан-
ня Розрахунку до органу державної податкової 
служби і не може бути оскаржений платником 
у адміністративному або судовому порядку. 

4. Якщо останній день строку подання Розра-
хунку припадає на вихідний або святковий день, 
то останнім днем строку вважається наступний 
за вихідним або святковим робочий день. 

5. Керівником органу державної податкової 
служби або його заступником за письмовим за-
питом платника граничні строки для подання 
Розрахунку можуть бути продовжені за прави-
лами і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 
статті 15 Закону та наказом Державної податкової 
адміністрації України від 19.03.2001 № 113 «Про 
затвердження Порядку застосування норм пун-
кту 15.4 статті 15 Закону України «Про порядок 
погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
28.03.2001 за № 284/5475. 

6. Платник податку може подати Розрахунок 
до органу державної податкової служби за міс-
цезнаходженням та місцем постійного базування 
транспортних засобів на паперовому носії або 
в електронній формі. Розрахунок може бути над-
ісланий до органу державної податкової служби 
поштою з повідомленням про вручення не пізніше 
ніж за 10 днів (дата відправлення на поштовому 
штемпелі) до закінчення граничного терміну, 
установленого для подання Розрахунку. 

7. На титульному аркуші Розрахунку платник 
податку вказує назву підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, телефон, поточ-
ний рахунок, ідентифікаційний код за Єдиним 
державним реєстром підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ), код за Загальним класифіка-
тором галузей народного господарства України 
(ЗКГНГУ) та назву органу державної податкової 
служби, до якої подається Розрахунок. 

8. У верхній частині титульного аркуша Роз-
рахунку (з правого боку) платником податку 
у спеціальному полі позначкою «Х» зазначається 
тип Розрахунку (загальний або уточнений) відпо-
відного рядка. 

9. В іншому спеціальному полі, що знаходить-
ся під спеціальним полем про тип Розрахунку 
вказується позначкою «Х» ознака Розрахунку 

Порядок заПовнення і Подання розрахУнкУ сУми ПодаткУ 
з власників трансПортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та довідки Про сУми ПодаткУ з власників 
трансПортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, які зменшУють або збільшУють Податкові 
зобов’язання в резУльтаті виПравлення самостійно 
виявленої Помилки, доПУщеної в ПоПередніх звітних 
Періодах до органУ державної Податкової слУжби

затверджено наказом дПаУ від 17.09.2001 р. № 3�3

зареєстровано в мінюсті України 05.10.2001 р. за № 862/6053
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(за відповідний період або за придбані транспор-
тні засоби). 

10. Форма Розрахунку заповнюється в такому 
порядку: 

До граф уносяться: 
гр. 1 — номер за порядком; 
гр. 2 — код транспортного засобу за Гармонізо-

ваною системою опису та кодування товарів; 
гр. 3 та 4 — назва марки та модель транспорт-

ного засобу; 
гр. 5 — об’єм циліндрів двигуна в розрізі кож-

ної марки і моделі транспортного засобу, потуж-
ність електродвигуна і довжина плавзасобу; 

гр. 6 — дані про кількість однорідних транс-
портних засобів у розрізі марок і моделей; 

гр. 7 — ставка податку, що застосовується при 
розрахунку податку з кожних 100 см куб. об’єму 
циліндрів двигуна, із 1 кВт потужності елек-
тродвигуна і 100 см довжини плавзасобу в розрізі 
кожної моделі і марки транспортного засобу; 

гр. 8 — сума нарахованого податку окремо 
за кожним наземним та водним транспортним 
засобом обчислена за формулою:

  (гр. 5) х (гр. 6)  

∑(гр. 8) = ----------------- х (гр. 7)

  100  

За транспортними засобами з електродвигу-
ном податок нараховується шляхом множення 
ставки податку на кількість кіловат потужності 
електродвигуна; 

гр. 9 — код пільги (згідно з довідником пільг), 
за якою повністю або частково звільняється від 
сплати податку транспортний засіб; 

гр. 10 — сума пільг, наданих за транспортни-
ми засобами; 

гр. 11 — загальна сума податку, що підля-
гає сплаті за звітний рік при подачі загального 
чи уточненого Розрахунків (гр. 8 мінус гр. 10); 

11. Сума податку, що підлягає сплаті (гр. 11), 
округлюється (менше 50 копійок — відкидається, 
а 50 коп. і більше — округлюється до 1 гривні 
і розбивається платником на чотири рівні ча-
стини, кожна по 25 відсотків від загальної суми 
податку підсумкової стрічки) і відображається 
платником податку в Розрахунку за покварталь-
ними термінами сплати. 

12. Розрахунок податку підписується керів-
ником підприємства і головним бухгалтером 
(указуються повністю їх прізвища, імена та по 
батькові, проставляються дата, місяць та рік 
складання Розрахунку), скріплюється печат-
кою і подається до органу державної податкової 
служби. 

13. Якщо платником податку самостійно вияв-
лено помилки, що містяться у раніше поданому 
ним Розрахунку, то такий платник зобов’язаний 

подати уточнений Розрахунок, що містить ви-
правлені показники. 

14. Якщо у зв’язку з виправленням помилки 
визначено заниження податкового зобов’язання, 
то платник протягом 10 календарних днів від дня 
подачі уточненого розрахунку зобов’язаний: 

сплатити суму недоплати; 
самостійно нарахувати та сплатити штраф 

у розмірі 10 відсотків від суми такої недоплати. 
Якщо у зв’язку з виправленням помилки 

визначено завищення податкових зобов’язань, 
то платнику зменшуються такі податкові зобов’я-
зання за датою подання уточненого розрахунку. 

Зайво сплачена сума податку за бажанням 
платника повертається йому або зараховується 
за його заявою в рахунок майбутніх платежів. 
Повернення сум зайво сплаченого податку про-
вадиться у терміни, установлені чинним законо-
давством України. 
(пункт 14 в редакції наказу Державної податкової 

адміністрації України від 03.06.2002 р. № 257)

15. До уточненого Розрахунку додається До-
відка про суми податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів, 
які зменшують або збільшують податкові зобо-
в’язання в результаті виправлення самостійно 
виявленої помилки, допущеної в попередніх 
звітних періодах. 

До кожного уточненого Розрахунку (за відпо-
відний період або за придбані транспортні засоби) 
подається окрема Довідка. 

16. У Довідці платником зазначається звітний 
період, що уточнюється, назва підприємства, 
установи, організації, ідентифікаційний код 
за Єдиним державним реєстром підприємств 
та організацій України (ЄДРПОУ), місцезнаход-
ження та телефон. 

Дані показників, що впливають на суму пода-
тку в картці особового рахунку платника податку, 
заносяться в Довідку у такому порядку: 

рядок 1 — загальна сума податку, що підлягає 
сплаті згідно з попередньо поданим Розрахунком 
(загальним або уточненим); 

рядок 2 — загальна сума податку, що підлягає 
сплаті згідно з уточненим Розрахунком; 

рядок 3 — сума, яка збільшує податок у зв’яз-
ку з виправленням помилки, тобто різниця між 
сумою податку згідно з уточненим Розрахунком, 
який подається, та сумою податку згідно з по-
передньо поданим Розрахунком (загальним або 
уточненим); 

рядок 4 — сума, яка зменшує податок у зв’-
язку з виправленням помилки, тобто різниця 
між сумою податку згідно з попередньо поданим 
Розрахунком (загальним або уточненим) та сумою 
податку згідно з уточненим Розрахунком, який 
подається; 



февраль/2008приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

Налог с владельцев транспортных средств ��

рядок 5 — зміст помилки платника, яка при-
звела до збільшення або зменшення податку; 

рядок 6 — сума штрафу, яку платник пови-
нен сплатити до бюджету внаслідок заниження 
податку. 

17. У нижній частині Довідки платником 
податку проставляється дата подання Довідки, 
стверджується підписами керівника і головного 
бухгалтера підприємства, установи, організації 
вірність внесеної інформації та скріплюється 
печаткою. 

18. Органом державної податкової служби 
вноситься до Довідки відповідний реєстраційний 
номер уточненого Розрахунку, з яким подано До-
відку. 

19. Якщо за результатами подання уточненого 
Розрахунку виникає потреба в поверненні надміру 
сплаченого податку, то разом з таким уточненим Роз-
рахунком платником має бути подана заява про по-
вернення надміру сплаченого податку з дотриманням 
граничних строків її подання, установлених пунктом 
15.3 Закону. Якщо строк подання такої заяви закін-
чився, то уточнений Розрахунок не подається. 

20. Працівник органу державної податкової 
служби перевіряє поданий платником податку 
Розрахунок, ставить дату перевірки цього Розра-
хунку та особистий підпис. 

21. За порушення податкового законодавства 
платники несуть відповідальність згідно з чин-
ним законодавством. 

Начальник Головного управління 
оподатковування фізичних осіб С. І. Лекарь
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Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судову 
експертизу» та ст. 9 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» НакаЗУЄмо: 

1. Затвердити Методику товарознавчої експер-
тизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, 
що додається. 

2. Начальнику управління експертного 
забезпечення правосуддя Міністерства юсти-
ції України (Головченко Л. М.) подати цей 
наказ на державну реєстрацію відповідно 

до Указу Президента України від 03.10.92 
№ 493 «Про державну реєстрацію норма-
тивно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади» (із змінами і до-
повненнями). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти: 
у Міністерстві юстиції України — на заступника 
Міністра юстиції України О. М. Пасенюка, у Фон-
ді державного майна України — на заступника 
Голови Фонду державного майна України Д. М. 
Парфененка. 

Міністр юстиції України О. В. Лавринович 

Голова Фонду державного майна України  
М. В. Чечетов 

Про затвердження методики товарознавчої ексПертизи 
та оцінки дорожніх трансПортних засобів 

наказ мінюста України, фонду держмайна України від 24.11.2003 р. № 142/5/2092 

зареєстровано в мінюсті України 24.11.2003 р. за № 10�4/8395 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України,  

Фонду державного майна України від 8 грудня 2004 року № 137/5/2732

методика товарознавчої ексПертизи та оцінки 
дорожніх трансПортних засобів 

затверджено наказом мінюста України, фонду держмайна України від 24.11.2003 р. № 142/5/2092

зареєстровано в мінюсті України 24.11.2003 р. за № 10�4/8395 

1. Загальні положення 
1.1. Методика товарознавчої експертизи 

та оцінки дорожніх транспортних засобів (далі — 
Методика) розроблена згідно із Законом України 
«Про судову експертизу», Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», Кримінально-
процесуальним, Цивільним процесуальним та Го-
сподарським процесуальним кодексами України, 
а також Національним стандартом № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав» та іншими 
нормативно-правовими актами з питань судової 
експертизи й оцінки майна. 

1.2. Методика встановлює порядок оцінки (виз-
начення вартості) дорожніх транспортних засобів 
(далі — ДТЗ), регламентує загальні принципи, 
методи оцінки та товарознавчих досліджень, а та-
кож вимоги до оформлення результатів оцінки, 
оціночні процедури визначення вартості ДТЗ. 

Підходи, передбачені цією Методикою, можуть 
використовуватися для оцінки всіх транспортних 
засобів, якщо вони не суперечать тим положенням, 

які регламентують оцінку окремих видів транс-
порту (самохідних сільськогосподарських, дорож-
ньо-будівельних машин, тракторів і комбайнів). 

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими під час 
проведення товарознавчих досліджень судовими 
експертами науково-дослідних інститутів судо-
вих експертиз Міністерства юстиції України, 
експертами науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів Міністерства внутрішніх 
справ України, суб’єктами господарювання, 
до компетенції яких входить проведення судо-
вих автотоварознавчих експертиз, а також всіма 
суб’єктами оціночної діяльності під час оцінки 
ДТЗ у випадках, передбачених законодавством 
України або угодами суб’єктів цивільно-право-
вих відносин. 

1.4. Методика застосовується з метою: 
а) визначення року виготовлення ДТЗ і його 

складових; 
б) визначення комплектності та укомплекто-

ваності ДТЗ відповідно до нормативно-технічної 
документації його виробника; 



февраль/2008

102

приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

в) визначення типу, моделі, версії ДТЗ; 
г) установлення типу, потужності та робочого 

об’єму двигуна, типу кузова, інших технічних 
показників ДТЗ; 

ґ) класифікації транспортного засобу (його 
складових) за Українською класифікацією това-
рів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УК-
ТЗЕД); 

д) визначення ринкової вартості ДТЗ, їх скла-
дових у разі відчуження; 

е) визначення стартової ціни ДТЗ для їх про-
дажу з аукціону чи за конкурсом; 

є) визначення вартості ДТЗ як об’єкта заста-
ви; 

ж) визначення вартості ДТЗ у складі майна 
фізичних осіб для його декларування; 

з) визначення вартості ДТЗ для страхування 
фізичними та юридичними особами; 

и) визначення матеріальних збитків, завданих 
власнику в разі пошкодження ДТЗ; 

і) визначення вартості відновлювального ре-
монту ДТЗ; 

ї) визначення вартості ДТЗ для розв’язання 
майнових суперечок; 

й) визначення вартості арештованих, конфі-
скованих ДТЗ, їх складових у разі вимушеного 
їх продажу; 

к) визначення вартості ДТЗ, його складових, 
що ввозяться на митну територію України; 

л) в інших випадках, у разі визначення варто-
сті відокремленого ДТЗ для встановлення розміру 
обов’язкових платежів до бюджету. 

1.5. Методика застосовується також у разі: 
а) визначення вартості відокремленого ДТЗ 

в складі основних фондів юридичних осіб для 
його приватизації чи передачі в оперативне 
управління; 

б) визначення вартості відокремленого ДТЗ 
у складі основних фондів юридичних осіб для 
розрахунку ставки орендної плати для укладення 
договорів оренди ДТЗ; 

в) визначення вартості відокремленого ДТЗ 
в складі основних фондів юридичних осіб у разі 
їх ліквідації та утилізації; 

г) визначення ринкової вартості ДТЗ у бухгал-
терському обліку. 

1.6. У цій Методиці наведені нижче поняття 
вживаються у такому значенні: 

автобус — пасажирський автомобіль з кіль-
кістю місць для сидіння більше дев’яти з місцем 
водія включно; 

автомобіль — дорожній транспортний засіб, 
який приводиться в рух джерелом енергії, має 
не менше 4 коліс, призначений для руху без-
рейковими дорогами і використовується для 
перевезення людей та (чи) вантажів; буксиру-
вання транспортних засобів, призначених для 

перевезення людей та (чи) вантажів; виконання 
спеціальних робіт. 

Термін «автомобіль» поширюється також 
на транспортні засоби, двигуни яких живляться 
постійним електричним струмом через контактну 
мережу (тролейбуси); триколісні транспортні 
засоби, споряджена маса яких становить понад 
400 кг; 

базова комплектність дтЗ — комплектність 
ДТЗ із складовими частинами, обладнанням, 
варіантами їхнього виконання, яка передбачена 
виробником для випуску найдешевшої моделі 
ДТЗ, найширшого вжитку з найменшим числом 
споживчих властивостей; 

вантажний автомобіль — автомобіль, який 
за своєю конструкцією та обладнанням призна-
чений для перевезення вантажів; 

версія (модифікація) дтЗ — сукупність до-
рожніх транспортних засобів одного типу, які 
належать до однієї моделі і не мають відмінностей 
у таких характеристиках, як колісна база; маса 
без водія й експлуатаційних рідин; споряджена 
маса; повна маса; навантаження на кожну вісь 
за повної маси; робочий об’єм двигуна; макси-
мальна потужність; тип коробки передач, кіль-
кість передач та їхні передаткові числа; передат-
кове число головної передачі; верхня та нижня 
межі радіусів котіння шини для кожної осі; 
кількість місць для сидіння; 

відновлювальний ремонт — ремонт з віднов-
ленням пошкоджених чи розкомплектованих 
складових ДТЗ; 

виробник дтЗ — фізична або юридична особа, 
що відповідає за перетворення складових частин 
в єдине працездатне ціле, тобто за складання ДТЗ 
і однозначність його ідентифікаційного номера; 

величина втрати товарної вартості (далі — 
втв) — умовна величина зниження ринкової вар-
тості ДТЗ, відновленого за нормативними вимога-
ми після пошкодження, у порівнянні з ринковою 
вартістю подібного непошкодженого ДТЗ; 

дефект — невиконання заданої або очікуваної 
вимоги, яка стосується ДТЗ (його складової) або 
проведеного ремонту включно з вимогою без-
пеки; 

дорожній транспортний засіб — транспортний 
засіб, призначений для експлуатації переважно 
на автомобільних дорогах загального користу-
вання всіх категорій і сконструйований згідно 
з їхніми нормами; 

дорожній транспортний засіб новий — ДТЗ, 
який жодного разу не був зареєстрований з метою 
одержання дозволу на його експлуатацію в упо-
вноважених державних органах (у тому числі 
у країні — експортері транспортного засобу); 

дорожній транспортний засіб, що перебував 
у користуванні, — ДТЗ, на який уповноваженими 
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державними органами (у тому числі у країні — ек-
спортері ДТЗ) були видані або є реєстраційні до-
кументи, які дають право на його експлуатацію; 

економічна доцільність ремонту дтЗ (складо-
вої частини) — принцип оцінки, який передбачає, 
що відновлюваний ремонт ДТЗ (складової) є до-
цільним лише за умови, що вартість відновлю-
ваного ремонту ДТЗ (складової) підвищує його 
ринкову вартість, проте не перевищує її; 

експлуатаційний знос — утрата елементами 
конструкції ДТЗ своїх початкових технічних 
характеристик, споживчих властивостей або при-
датності внаслідок дії умов експлуатації та впли-
ву навколишнього природного середовища; 

ідентифікація дтЗ — установлення відповід-
ності характеристик, ознак певного ДТЗ (тип, 
модель, версія, рік виготовлення, робочий об’єм 
двигуна, комплектність, повна маса тощо) даним 
виробника; 

ідентифікаційний номер транспортного засо-
бу VIN (Vehicle Identification Number) — струк-
туроване поєднання літеро-цифрових позначень, 
що надається виробником транспортному засобу 
з метою його ідентифікації; 

комплектність дтЗ (складової частини) — пе-
релік складників та опцій, що відповідає специ-
фікаціям виробника ДТЗ (складової частини); 

легковий автомобіль — автомобіль, який 
за своєю конструкцією і внутрішнім обладнанням 
призначений головним чином для перевезення 
людей та їхнього багажу і в якому розміщуються 
не більше дев’яти місць для сидіння, включаючи 
місце водія; 

машинокомплект — повний або частковий 
набір складових частин, необхідних для вироб-
ництва одного автомобіля; 

модель (варіант) дтЗ — сукупність транспор-
тних засобів одного типу, які не мають відмінно-
стей за типом кузова (згідно з ДСТУ 2885-94. Ав-
тотранспортні засоби. Автомобілі легкові. Типи 
кузовів. Терміни та визначення), виробником, 
кількістю і розташуванням ведучих та керованих 
осей, робочим циклом, кількістю і розташуван-
ням циліндрів двигуна. Робочі об’єми двигунів 
ДТЗ однієї моделі не повинні відрізнятися на 20 
%, а їх потужність — на 30 %; 

мототехніка — мотоцикли, моторолери, мо-
педи; 

мотоцикл — двоколісний дорожній транс-
портний засіб з бічним причепом чи без нього, 
з робочим об’ємом двигуна не менше 50 см3 та спо-
рядженою масою не більше 400 кг; 

мопед — двоколісний ДТЗ з робочим об’ємом 
двигуна до 50 см3; 

моторолер — двоколісний ДТЗ, який характе-
ризується зміщенням до заду двигуна, об’єднано-
го з трансмісією; 

нормативний пробіг — середньостатистичний 
для даної моделі ДТЗ пробіг, щодо якого визнача-
ється середня ринкова вартість ДТЗ; 

напівпричіп — причіп, який за своєю кон-
струкцією призначений для використання із сі-
дельним тягачем і частина повної маси якого 
передається на сідельний тягач через сідельно-
зчіпний пристрій; 

обстеження дтЗ — процедура інструменталь-
ного або органолептичного дослідження ДТЗ 
з метою визначення його технічного стану; 

опція — додаткове оснащення ДТЗ не перед-
баченими базовою комплектністю складниками 
з варіантами їх виконання, що підвищують його 
споживчі і технічні якості; 

переобладнання — зміна типу або моделі ДТЗ, 
його призначення або параметрів конструкції 
установленням кабіни, кузова або їх складових, 
спеціального обладнання і складових частин, 
не передбачених нормативно-технічною докумен-
тацією на даний ДТЗ, але відповідних вимогам 
правил, нормативів і стандартів України; 

причіп — транспортний засіб без власного 
джерела енергії, який повністю опирається на до-
рогу колесами, призначений для перевезення 
пасажирів і (чи) вантажів і пристосований для 
буксирування автомобілем; 

робочий об’єм двигуна — сума робочих об’є-
мів циліндрів двигуна з кривошипно-шатунним 
механізмом, які витісняються поршнями під час 
їхнього руху від крайнього верхнього до крайнього 
нижнього положень. Робочі об’єми двигунів інших 
конструкцій визначаються спеціальними розра-
хунками чи експериментальними методами; 

ринкова вартість дтЗ (його складових) — вар-
тість, за яку можливе відчуження ДТЗ (його скла-
дових) на ринку подібного ДТЗ (його складових) 
на дату оцінки за угодою, укладеною між покуп-
цем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла 
із знанням справи, розсудливо і без примусу. 

Поняття дійсної вартості, що вживається у су-
довій практиці, за своїм змістом і числовим зна-
ченням рівнозначне поняттю ринкової вартості; 

спеціальний автомобіль — автомобіль, який 
за своєю конструкцією і обладнанням при-
значений для виконання спеціальних робочих 
функцій; 

спеціалізований автомобіль — автомобіль, 
який за своєю конструкцією і обладнанням при-
значений для перевезення пасажирів або ванта-
жів певних категорій; 

страхова вартість дтЗ — вартість ДТЗ, визна-
чена відповідно до умов договору страхування; 

строк експлуатації — період часу від момен-
ту виготовлення транспортного засобу до дати 
оцінки; 
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транспортний засіб — машина і (чи) пристрої, 
призначені для перевезення людей і (або) ванта-
жу, а також для перевезення і приводу встанов-
леного на них обладнання, що призначене для 
виконання спеціальних функцій; 

транспортний засіб аналогічний — транспор-
тний засіб, істотні ознаки якого (тип, конструк-
ція привода тягових коліс, тип та робочий об’єм 
двигуна, тип коробки передач та інших складових 
силової передачі, габаритні розміри, період випу-
ску, комплектність тощо) схожі до відповідних 
ознак оцінюваного транспортного засобу; 

транспортний засіб ідентичний — транс-
портний засіб, основні ознаки і параметри якого 
(виробник, країна походження, тип, модель, кон-
струкція приводу тягових коліс, тип та робочий 
об’єм двигуна, тип коробки передач та інших 
складових силової передачі, габаритні розміри, 
рік виготовлення, технічні характеристики) від-
повідають ознакам конкретного транспортного 
засобу. Розбіжності можуть мати відношення 
до комплектності та укомплектованості транс-
портного засобу, пробігу та технічного стану; 

тип дтЗ — класифікаційна одиниця, що виз-
начає ДТЗ за призначенням і особливостями 
конструкції; 

укомплектованість — наявність усіх складо-
вих ДТЗ, які передбачені виробником; 

фізичний знос дтЗ (його складових) — утрата 
вартості ДТЗ (його складових), яка зумовлена 
частковою або повною втратою первісних техніч-
них та технологічних якостей ДТЗ (його складо-
вих) порівняно з вартістю нового подібного ДТЗ 
(його складових). 

2. бази оцінки дорожніх транспортних засобів 
2.1. Вибір бази оцінки ДТЗ визначається вимо-

гами законодавчих та нормативних актів, метою 
оцінки та його особливостями (зокрема технічним 
станом ДТЗ). 

Загальні визначення баз оцінки, порядку 
їх застосування і відповідних їм видів вартості 
наведені в Національному стандарті № 1 «За-
гальні засади оцінки майна і майнових прав», 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.09.2003 № 1440. 

2.2. Для визначення вартості ДТЗ, крім видів 
вартості, передбачених Національним стандартом 
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав», у цій Методиці використовуються також 
такі види вартості: вартість ДТЗ (їхніх складо-
вих), що ввозяться на митну територію Україну, 
вартість відновлювального ремонту, вартість ма-
теріального збитку, а також утилізаційна і скра-
пова вартість як різновид вартості ліквідації. 

2.3. Утилізаційна вартість ДТЗ визначається 
як грошова сума, яку передбачається одержати від 

продажу не придатного для експлуатації за пря-
мим функціональним призначенням транспортно-
го засобу для альтернативного використання його 
справних і придатних до експлуатації складових. 

2.4. Скрапова вартість ДТЗ — грошова сума, 
яку передбачається одержати від продажу транс-
портного засобу, усі складові якого підлягають 
переробці на металобрухт. 

2.5. Вартість ДТЗ, їх складових, що ввозяться 
на митну територію України, — складова части-
на їх митної вартості, яка відображає витрати 
на придбання (без транспортних, завантажуваль-
них, розвантажувальних, перевантажувальних 
витрат, страхування, а також без комісійних 
і брокерських та інших витрат). 

2.6. Вартість відновлювального ремонту 
ДТЗ — грошові витрати, які необхідні для від-
новлення пошкодженого, розукомплектованого 
ДТЗ. 

2.7. Вартість матеріального збитку — з тех-
нічної точки зору вартісне значення реальних 
витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження 
або розукомплектування ДТЗ з урахуванням 
фізичного зносу. 

3. методичні підходи і методи оцінки 
дорожніх транспортних засобів 

3.1. Основним підходом до визначення ринко-
вої вартості ДТЗ є порівняльний підхід. 

Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі 
цін продажу (пропозиції) ДТЗ, ідентичних або 
аналогічних оцінюваному на первинному чи вто-
ринному ринках ДТЗ, з відповідним коригуван-
ням, що враховує відмінності між об’єктами 
порівняння та об’єктом оцінки. 

Під первинним мається на увазі ринок нових 
ДТЗ, під вторинним — ринок ДТЗ, які перебували 
в користуванні. 

Для визначення вартості за порівняльним під-
ходом використовуються статистично осереднені 
цінові дані ДТЗ, які були відчужені в Україні, 
за умов, що відповідають змісту поняття «рин-
кова вартість», зокрема ґрунтуються на даних 
відкритого ринку ДТЗ і зведені в довідниках, 
до яких висуваються вимоги щодо науковості, 
об’єктивності, об’ємності інформації. 

(абзац четвертий пункту 3.1 в редакції наказу 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Зазначені вимоги встановлюються окремим 
рішенням Міністерства юстиції України та Фонду 
державного майна України після погодження з На-
глядовою радою з питань оціночної діяльності. 

(пункт 3.1 доповнено абзацом п’ятим 
згідно з наказом Міністерства юстиції 
України, Фонду державного майна Укра‑

їни від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)
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3.2. Найбільш вірогідним методом порівняль-
ного підходу до оцінки ДТЗ є метод, заснований 
на аналізі цін ідентичних ДТЗ. 

За цим методом вартість визначається на базі 
середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного 
ДТЗ з відповідним строком експлуатації. Подаль-
ше коригування враховує різницю між пробігом, 
комплектністю, укомплектованістю, технічним 
станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки. 

3.3. У разі неможливості визначення вартості 
ДТЗ з урахуванням цін ідентичних ДТЗ допуска-
ється використання методу, заснованого на аналі-
зі цін аналогічних транспортних засобів. 

За цим методом вартість ДТЗ визначається 
відповідно до цінових даних аналогічних, але 
не ідентичних ДТЗ, з належним або скоригова-
ним строком експлуатації. Подальше коригу-
вання вартості враховує різницю між пробігом, 
комплектністю, укомплектованістю, технічним 
станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки. 

3.4. Коригування, які застосовуються у по-
рівняльному підході, приймаються у вигляді 
коефіцієнта (відсотка) до середньої ціни ДТЗ 
або у вигляді грошової суми, що додається або 
вираховується з цієї ціни; а також комбінування 
зазначених засобів. 

Коригування вартості ДТЗ з причин різниці 
в пробігу здійснюється коефіцієнтом коригуван-
ня ринкової вартості ДТЗ за величиною пробігу; 
з причин різниці технічного стану — процентом 
додаткового збільшення (зменшення) ринкової 
вартості ДТЗ залежно від умов догляду, зберіган-
ня, використання і ін.; з причин функціонального 
зносу ДТЗ — коефіцієнтом функціонального 
зносу; з причин особливостей економічного стану 
в різних регіонах України і різних країнах сві-
ту — коефіцієнтом ринку регіону та коефіцієнтом 
коригування вартості ДТЗ у країні придбання 
до його вартості в провідних країнах-експорте-
рах. 

Вартість ДТЗ коригується відповідною гро-
шовою сумою, яка враховує його комплектність, 
укомплектованість, наявність пошкоджень, які 
потребують відновлювального ремонту, віднов-
лення і (чи) оновлення складових. 

3.5. Для визначення вартості обладнання 
(з урахуванням ремонтних робіт з його монтажу) 
спеціальних, спеціалізованих та переобладнаних 
ДТЗ допускається використання методу мульти-
плікаторів. 

За цим методом вартість визначається на базі 
розрахунку співвідношень вартостей встанов-
леного обладнання аналогічних транспортних 
засобів з величиною визначального технічного 
параметра, який обумовлює вартість спеціаль-
ного або спеціалізованого транспортного засобу 
(вантажність, потужність і ін.). 

3.6. Для визначення вартості складових ДТЗ, 
у разі відсутності цінової інформації дилера 
виробника ДТЗ, допускається використання від-
повідних даних, одержаних обстеженням ринку 
регіону. 

3.7. Для оцінки спеціальних, спеціалізованих 
ДТЗ, у разі неможливості застосування порів-
няльного підходу, застосовується комбінований 
витратно-порівняльний підхід, заснований на ви-
користанні інформації про вартість базового ДТЗ 
з доданням вартості спеціального або спеціалізо-
ваного обладнання з урахуванням вартості робіт 
з його монтажу. 

Комбінований витратно-порівняльний підхід 
застосовується для визначення вартості ДТЗ, 
що мають пошкодження чи розукомплектовані. 

У разі оцінки ДТЗ, вироблених штучно, їх вар-
тість визначається на базі калькуляції витрат 
на виготовлення ДТЗ, з подальшим коригуван-
ням із застосуванням порівняльного підходу. 

Окремо витратний підхід застосовується для 
визначення вартості відновлювального ремонту 
ДТЗ та вартості матеріального збитку, заподія-
ного власнику ДТЗ. 

3.8. Основні методи витратного підходу, які 
використовуються для оцінки ДТЗ: 

калькуляція витрат на переобладнання ДТЗ; 
калькуляція витрат на відновлення пошкод-

жених чи розкомплектованих ДТЗ і їх складо-
вих; 

калькуляція витрат на штучне виготовлення 
ДТЗ; 

калькуляція витрат на демонтаж працездат-
них складових у разі визначення утилізаційної 
вартості ДТЗ. 

3.9. Фізичний знос обумовлюється погіршен-
ням технічного стану ДТЗ унаслідок експлуа-
таційного зносу його складових. Фізичний знос 
ураховується як утрата вартості ДТЗ, що виникає 
в процесі його експлуатації. 

Фізичний знос може розраховуватись у вигля-
ді коефіцієнта фізичного зносу складових у за-
лежності від технічного стану ДТЗ, який відобра-
жає взаємозв’язок умов експлуатації і технічного 
стану ДТЗ з вартістю його складових. 

Фізичний знос може також визначатись шля-
хом урахування впливу на погіршення технічного 
стану ДТЗ унаслідок отриманих і усунених по-
шкоджень залежно від вартості їх усунення. 

3.10. Фізичний знос несправного ДТЗ (його 
складових) чи такого, який перебував у користу-
ванні, підлягає усуненню за умов технологічної 
можливості та економічної доцільності їх віднов-
лення, що враховується під час оцінки. 

Заміна складових частин ДТЗ призначається 
у разі, якщо їх фізичний знос не може бути усу-
нений. 
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3.11. Функціональний знос ДТЗ визначається 
за допомогою коефіцієнта функціонального зно-
су, який характеризує ступінь зниження рівня 
функціональних, споживчих характеристик 
оцінюваного ДТЗ щодо ДТЗ, який виготовляється 
тим самим виробником на дату оцінки. 

3.12. Коефіцієнтом ринку регіону враховуєть-
ся рівень цін продажу та поточних цін пропозиції 
продажу в даному регіоні відносно до цін з довід-
кової літератури. 

Коефіцієнт зведення вартості ДТЗ в країні 
придбання до його вартості у провідних країнах-
експортерах ураховує рівень цін продажу (пропо-
зиції) у країні придбання до його середньої ціни 
у провідних країнах-експортерах. 

3.13. Дохідний підхід під час оцінки відокрем-
лених ДТЗ не використовується. 

4. вимоги до оцінки дорожніх транспортних 
засобів та викладення її результатів 

4.1. Оцінка ДТЗ передбачає урахування тех-
нічних, технологічних характеристик та особли-
востей об’єкта оцінки, умов його експлуатації, 
обслуговування та зберігання, технічного стану 
на підставі відповідної технічної, довідкової, об-
лікової документації та обстежень. 

4.2. Виходячи з мети оцінки здійснюються всі 
процедури в межах методів оцінки, визначених 
цією Методикою. У разі визначення неринкової 
бази оцінки звіт (акт) чи висновок має містити 
перелік можливих обмежень щодо застосування 
результатів оцінки. 

Особливості виконання оцінки транспортно-
го засобу під час здійснення судової експертизи 
та оформлення її результатів визначаються 
процесуальним законодавством та нормативно-
правовими актами про судову експертизу. 

4.3. За результатами оцінки оцінювач складає 
звіт про оцінку майна. У разі проведення судової 
автотоварознавчої експертизи за результатами 
здійснення відповідних досліджень експерт скла-
дає висновок експерта. У звіті про оцінку майна 
(акті) або висновку експерта зазначається така 
інформація: 

(абзац перший пункту 4.3 в редакції наказу Мі‑
ністерства юстиції України, Фонду державного 

майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

а) повна назва суб’єкта оціночної діяльності, 
його місцезнаходження, телефон (факс), номер 
та термін дії сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності; 

б) дата надходження матеріалів для оцінки 
і дата підписання звіту (акта), висновку; 

в) назва органу або особи, які призначили (за-
мовили) оцінку транспортного засобу; 

(підпункт «в» пункту 4.3 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

г) питання (завдання), що поставлені перед 
оцінювачем, експертом (мета оцінки); 

ґ) назва об’єкта (об’єктів), представленого для 
оцінки; 

д) реквізити власника майна та його майнові 
права; 

е) відомості про фізичну особу, що здійснює 
оцінку транспортного засобу: посада, прізвище, 
ім’я, по батькові, освіта, спеціальності (загальна 
й оціночна за напрямом програми базової підго-
товки), стаж роботи за цими спеціальностями, 
учений ступінь і вчене звання, номер, дата видачі 
кваліфікаційного свідоцтва та посвідчення про 
підвищення кваліфікації; 

є) інформація, що має значення для виконання 
оцінки з посиланням на джерела її отримання; 

(підпункт «є» пункту 4.3 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

ж) клопотання оцінювача, експерта про надан-
ня додаткових матеріалів, результати їх розгляду 
(якщо це мало місце); 

з) перелік використаних довідкових джерел 
інформації, літератури із зазначенням основних 
бібліографічних даних (найменування, автори, 
місце та рік видання); 

и) дані про час та місце проведення огляду ДТЗ 
оцінювачем, експертом; 

і) відомості про осіб, які брали участь в огляді 
об’єкта оцінки, якщо їх участь обумовлена при-
значенням оцінки або угодою про виконання 
оцінки; 

ї) ідентифікаційні дані із свідоцтва про реє-
страцію транспортного засобу (з технічного па-
спорта) або з копій цих документів; 

й) показання одометра (тахографа) ДТЗ або 
лічильника мотогодин (за наявності); 

к) результати візуального огляду щодо відпо-
відності (невідповідності) номерів кузова, шасі, 
інших складових частин записам у свідоцтві про 
реєстрацію транспортного засобу (технічному 
паспорті) або в інших документах; 

л) відомості про комплектність та укомплек-
тованість ДТЗ; 

м) відомості про склад оновлених складових 
ДТЗ, інформаційні ознаки виконаного від-
новлювального ремонту, інші обставини, які 
мають значення для розв’язання поставлених 
питань; 

н) відомості про виявлені під час огляду дефек-
ти, пошкодження, а також обґрунтування засобів 
і обсягу відновлювальних робіт з їх усунення 
чи інших способів урахування дефектів; 

о) перелік обмежень щодо застосування ре-
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зультатів оцінки та припущення, у межах яких 
проводилася оцінка; 

(підпункт «о» пункту 4.3 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

п) викладення змісту використаних мето-
дичних підходів, методів, оціночних процедур 
та відповідних розрахунків; 

р) висновок про вартість майна або висновок 
про результати автотоварознавчої експертизи; 

(підпункт «р» пункту 4.3 в редакції наказу Мі‑
ністерства юстиції України, Фонду державного 

майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

с) додатки, які становлять невід’ємну частину 
звіту (акта), висновку про оцінку і містять дані 
стосовно технічного стану ДТЗ (його складових), 
їх фотографічні зображення і дані, що підтвер-
джують припущення та розрахунки. У додатках 
також може бути графічна розгортка будови по-
шкодженого або розкомплектованого ДТЗ з відо-
браженням характеру пошкоджень або протокол 
технічного огляду з посиланням на характер 
і обсяг його пошкодження. 

4.4. Найменування складових частин ДТЗ, 
що наводяться в звітах про оцінку або висновок 
експерта, повинні відповідати термінології, яка 
застосовується у нормативно-технічній докумен-
тації. 

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

У розрахунках формули наводяться у загаль-
ному вигляді, розкривається зміст кожного сим-
волу із зазначенням його числового значення. 

Усі наведені в звіті про оцінку або висновок 
експерта дані повинні наводитися з посиланням 
на джерело їх отримання. 

(абзац третій пункту 4.4 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

4.5. Якщо для виконання оцінки ДТЗ необхід-
ні додаткові відомості, оцінювач, експерт повинен 
надати замовникові оцінки клопотання щодо 
представлення додаткових даних, необхідних 
для надання висновку, якщо інше не передбачено 
в договорі про проведення оцінки ДТЗ. Клопотан-
ня повинно бути направлено замовнику оцінки 
протягом п’яти днів з моменту надходження 
документів або з дати складання договору про 
виконання оцінки ДТЗ. 

У разі ненадання необхідних даних, після 
закінчення терміну в один місяць, замовнику 
повідомляється про неможливість проведення 
оцінки. 

4.6. Терміни виконання оцінки ДТЗ визнача-
ються договором про проведення оцінки майна 
або ухвалою суду про призначення експертизи 
оцінки майна. 

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

5. технічний огляд дорожнього 
транспортного засобу 

5.1. Технічний огляд ДТЗ оцінювачем, експер-
том є початковий етап дослідження, який дає 
змогу органолептичними методами визначити 
ідентифікаційні дані ДТЗ; його комплектність; 
укомплектованість; технічний стан, обсяг і ха-
рактер пошкоджень; пробіг за одометром і інші 
показники, необхідні для оцінки майна. 

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

5.2. У разі потреби виклик зацікавлених осіб 
на технічний огляд із зазначенням дати, місця 
та часу проведення огляду ДТЗ (після їх узгод-
ження з виконавцем дослідження) здійснюється 
замовником дослідження врученням відповідного 
виклику під розписку особи, що викликається, 
або телеграмою з повідомленням про її вручення 
адресату. 

У разі відсутності в установлений час на місці 
огляду осіб, що викликалися, огляд проводиться 
без їх участі, про що зазначається у звіті (акті), 
висновку. 

Замовник повинен забезпечити належні без-
печні умови огляду (освітлення, вільний доступ, 
можливість огляду ДТЗ з різних сторін тощо). 

5.3. До початку технічного огляду оцінювач, 
експерт ознайомлюється з наданими докумен-
тами і фіксує такі дані (якщо вони необхідні для 
складання висновку): 

а) прізвище, ім’я та по батькові власника ДТЗ 
(довіреної особи) або найменування власника, 
юридичної особи; 

б) адресу власника: поштову — фізичної особи 
або юридичну — юридичної особи; 

в) дані з технічного паспорта (свідоцтва про ре-
єстрацію ДТЗ): серія, номер, ким і коли виданий, 
з яких підстав; 

г) ідентифікаційні дані ДТЗ згідно з наданими 
документами: тип, марка, модель (модифікація), 
виробник, країна-імпортер (для ДТЗ іноземного 
виробництва, що ввозиться на митну територію 
України), колір кузова (кабіни — для вантажних 
автомобілів, платформи — для причепів, рами, 
паливного бака та оперення — для мототехніки), 
рік виготовлення, номери двигуна, кузова, шасі 
(рами), ідентифікаційний номер транспортного 
засобу, державний номерний знак; також — від-
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мітки (дати) про заміну номерних складових. 
5.4. Для виконання дослідження власник ДТЗ 

(довірена особа) на вимогу оцінювача, експерта 
повинен надати такі документи: 

а) посвідчення особи і (за потреби) довіреність 
на право керування ДТЗ, для юридичних осіб — 
довіреність на право представляти інтереси влас-
ника досліджуваного ДТЗ; 

б) свідоцтво про реєстрацію ДТЗ (технічний 
паспорт ТЗ або карта обліку ДТЗ ДАІ); 

в) комплект супровідних документів (митну 
декларацію, інвойс, купчу, довідку-рахунок 
тощо); 

г) документ про оцінку ДТЗ (якщо проводилось 
попереднє дослідження) або його копію; 

ґ) довідку про сплату обов’язкових платежів; 
д) замовлення-наряд на виконання ремонтно-

відновлювальних робіт на спеціалізованій станції 
технічного обслуговування; чек на придбання 
складових ДТЗ; 

е) іншу документацію на ДТЗ в оригіналі або 
копії (сервісну книжку; талони гарантійного 
обслуговування; страховий поліс; чек на повер-
нення податків відповідно до системи Europe 
Tax — Free Shoping Checkes тощо). 

5.5. Під час технічного огляду ДТЗ оцінювач, 
експерт повинен: 

а) перевірити відповідність ідентифікаційних 
даних ДТЗ записам у наданих документах; 

б) перевірити укомплектованість ДТЗ, уста-
новити комплектність, наявність додаткового 
обладнання; 

в) установити пробіг за одометром; 
г) зафіксувати інформативні ознаки раніше 

виконаного відновлювального ремонту ДТЗ; 
ґ) установити характер і обсяги пошкоджень 

на момент огляду та інші ознаки, які характери-
зують технічний стан ДТЗ, з обов’язковою їх фік-
сацією за допомогою фотографування. 

5.6. Після закінчення зовнішнього технічного 
огляду провадиться перевірка роботи двигуна 
та інших складових, а для спеціалізованих (спе-
ціальних) ДТЗ — працездатність спеціального 
обладнання. 

У разі можливості проведення ходових ви-
пробувань перевіряється робота складових ДТЗ 
з метою виявлення їх несправності. 

5.7. Після закінчення дослідження ДТЗ оціню-
вач, експерт, у разі потреби, ознайомлює зацікав-
лених осіб з результатами технічного огляду. 

6. Ідентифікація дорожнього 
транспортного засобу 

6.1. Визначення типу, моделі, версії ДТЗ, року 
його виготовлення, комплектності, укомплек-
тованості, повної маси, робочого об’єму двигуна 
тощо провадиться на основі даних виробника 

ДТЗ. Визначальним при цьому є ідентифікацій-
ний номер (VIN-код) ДТЗ. 

Ідентифікаційний номер являє собою літеро-
цифрове позначення, що складається із 17 знаків, 
умовно поділених на 3 частини. 

Структура і зміст VIN-коду визначаються 
міжнародним стандартом ISO 3779-1983, гармоні-
зованим з державним стандартом України ДСТУ 
3524-97 обов’язкового застосування в Україні, які 
складаються з міжнародного коду виробника ДТЗ 
(перші три символи), описової частини (подальші 
шість символів) і розпізнавальної частини (остан-
ні вісім символів). 

У разі визначення VIN-коду вищезазначеними 
стандартами передбачено використання арабсь-
ких цифр і великих букв латинського алфавіту 
(за винятком букв: «I», «O», «Q»). 

Ідентифікаційні номери наносяться на нероз’-
ємних складових кузова або шасі і на спеціально 
виготовлених номерних табличках (шильди-
ках). 

У країнах, де застосування міжнародного 
стандарту ISO 3779-1983 є не обов’язковим або 
частково обмеженим, кодування номерів кузова 
може бути з відхиленням від рекомендацій цього 
стандарту. 

У разі механічних і корозійних пошкоджень, 
знищення ідентифікаційного номера, номерних 
табличок, номера двигуна ДТЗ, установлення 
типу, моделі, версії, року виготовлення, робочого 
об’єму двигуна за VIN-кодом, а також визначен-
ня вартості ДТЗ та його складових провадиться 
після відповідного експертного дослідження за-
значених номерів на предмет їх автентичності. 

6.2. визначення моделі дтЗ 
6.2.1. Тип, модель ДТЗ визначаються за між-

народним кодом виробника ДТЗ, за описовою 
частиною ідентифікаційного номера — VIN-коду 
(позиції з першої до дев’ятої) та за реєстраційни-
ми документами країни-виробника. 

Перші три символи VIN-коду визначають 
географічну зону, коди країни і виробника ДТЗ. 
Якщо виробник виготовляє менше ніж 500 ДТЗ 
за рік, то третій символ VIN-коду зазначається 
цифрою «9», а виробник ДТЗ визначається по-
дальшими трьома символами. 

Літеро-цифрові позначення в описовій частині 
VIN-коду (позиції з четвертої до дев’ятої) містять 
кодовані дані про тип автомобіля, його конструк-
цію, тип кузова, тип двигуна, конструкцію при-
воду, робочий об’єм двигуна тощо. 

Сукупність знаків з першої до дев’ятої позиції 
VIN-коду дає змогу визначити марку і модель 
ДТЗ. 

Позначення, які виконуються на панелях 
кузовів ДТЗ на прикріплених до них елементах, 
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означають їхні моделі і модифікації та мають вид 
символів «XL», «GL», «SL» «SRDT» тощо, і можуть 
сприяти ідентифікації ДТЗ, але не є визначальни-
ми з огляду на можливість їхньої заміни. 

6.3. визначення року виготовлення дтЗ 
6.3.1. Визначення року виготовлення ДТЗ 

здійснюється на підставі даних його виробника, 
які зазначаються в ідентифікаційному номері. 

У разі визначення року виготовлення ДТЗ не-
обхідно враховувати те, що за міжнародним стан-
дартом ISO 3779-1983 виробники ДТЗ зазначають 
у VIN-коді або календарний або модельний рік 
виготовлення ДТЗ, тобто наступний модельний 
рік починається після 1 липня поточного кален-
дарного року. 

Стандартом ISO-3779-1983 для кодування мо-
дельних років виготовлення ДТЗ рекомендовано 
використання символів, наведених у табл. 4.4 
додатка 4 до цієї Методики. 

6.3.2. Календарний і модельний роки виго-
товлення можуть також визначатися за розпіз-
навальною частиною ідентифікаційного номера 
(останні 8 знаків VIN-коду). 

6.3.3. За рік виготовлення ДТЗ приймається 
календарна дата його виготовлення (день, місяць, 
рік). 

Якщо календарну дату виготовлення виз-
начити неможливо, то за основу приймається 
модельний рік виготовлення, визначений за йо-
го ідентифікаційним номером з урахуванням 
календарної дати першої реєстрації ДТЗ (день, 
місяць, рік). 

Датою першої реєстрації ДТЗ, який перебував 
у користуванні (зокрема, який ввозиться на мит-
ну територію України) є дата, що зазначена в спе-
ціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про 
реєстрацію), наприклад, у паспорті німецького 
зразка, або дата видачі технічного паспорта (сві-
доцтва про реєстрацію). 

У разі відсутності даних про календарну дату 
першої реєстрації або виникнення сумнівів щодо 
її достовірності, коли встановлений модельний 
рік виготовлення ДТЗ збігається з роком по-
чатку його експлуатації, під час оцінки за дату 
виготовлення приймається 1 січня встановленого 
модельного року. 

Якщо встановлений модельний рік виготов-
лення не збігається з роком початку експлуатації 
ДТЗ, який зазначено у реєстраційному документі 
і перевищує його, під час оцінки за дату виготов-
лення приймається 1 липня зазначеного в реє-
страційних документах року. 

6.3.4. Визначення року виготовлення ДТЗ 
за датою виготовлення його окремих складових 
частин неприпустимо у зв’язку з можливістю їх-
ньої заміни під час експлуатації або можливого 

значного проміжку в часі з моменту їх виготов-
лення до моменту складання з них ДТЗ. Указані 
дати можуть мати інформативний характер тіль-
ки в усій своїй сукупності. 

6.4. визначення робочого об’єму двигуна дтЗ 
Робочий об’єм двигунів ДТЗ визначається 

такими способами: 
6.4.1. Робочий об’єм двигунів ДТЗ визнача-

ється з даних про моделі двигунів, які містяться 
у їхніх кодах. 

6.4.2. Робочий об’єм двигунів автомобілів 
американського виробництва, деяких моделей 
ДТЗ європейського й азіатського виробництва 
може бути визначений з ідентифікаційного но-
мера ДТЗ. 

6.4.3. Робочий об’єм поршневого двигуна з кри-
вошипно-шатунним механізмом (без причеплено-
го шатуна) розраховується за формулою 

 

 ,                  (1) 

де
V — робочий об’єм двигуна, см3; 
d — діаметр циліндра, мм; 
S — хід поршня — величина переміщення 

поршня від крайнього нижнього положення 
до крайнього верхнього положення, мм; 

π = 3.141565; 
4; 1000 — постійні коефіцієнти; 
i — кількість циліндрів. 
6.4.4. Робочий об’єм двигуна також визна-

чається шляхом безпосереднього вимірювання 
об’єму оливи чи повітря, що витискаються 
з одного циліндра внаслідок повного переміщення 
поршня. 

6.5. визначення комплектності 
та укомплектованості дтЗ 

і його складових частин 
6.5.1. Джерелом інформації про базову ком-

плектність ДТЗ є дані його виробника. 
Комплектність ДТЗ може бути зазначена в до-

кументах на придбання нового ДТЗ. 
6.5.2. Укомплектованість ДТЗ визначається 

за результатами його огляду, виходячи з фактич-
но встановлених на ньому складових частин. 

Для класифікації автомобіля за Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної 
діяльності необхідно, щоб на ньому було встанов-
лено три чи більше з таких складових: силовий 
агрегат, передня підвіска, задня підвіска, па-
ливний бак, система запалювання, трансмісія, 
система випуску відпрацьованих газів. Наве-
дені складові частини автомобіля можуть бути 
не укомплектовані за умови, якщо вони мають 
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основні характеристики (форму, характеристики 
за функціональним призначенням тощо) готового 
(комплектного) виробу згідно з чинним законо-
давством. 

Якщо на кузові встановлено не більше двох 
із зазначених складових, ці складові частини кла-
сифікуються окремо, незважаючи на те, що вони 
встановлені на одному кузові чи рамі. 

6.5.3. Комплектність та укомплектованість 
переобладнаного ДТЗ визначаються за умови його 
перереєстрації на підставі технічного паспорта 
(свідоцтва про реєстрацію) та документів, що свід-
чать про переобладнання ДТЗ відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

7. визначення вартості дорожніх 
транспортних засобів 

7.1. Оцінка ДТЗ здійснюється переважно із за-
стосуванням бази оцінки, яка відповідає ринко-
вій вартості. 

Ринкова вартість ДТЗ ураховує його комплек-
тність, укомплектованість і фактичний техніч-
ний стан, строк експлуатації, величину пробігу, 
умови, у яких він експлуатувався (зберігався), 
особливості кон’юнктури ринку регіону. 

Згідно з принципами зміни вартості, попиту 
та пропозиції значення ринкової вартості є змін-
ною за фактором часу величиною, яка залежить 
від коливань ринкових цін на ДТЗ та його скла-
дові. 

7.2. Основним підходом, який використовуєть-
ся для оцінки ДТЗ, є порівняльний підхід. Згід-
но з ним визначення вартості ДТЗ на території 
України провадиться на підставі їх цін продажу 
та поточних цін пропозиції до продажу, які за-
значені у вітчизняних довідниках. Зазначені ціни 
являють собою статистично осереднені цінові 
дані ДТЗ, які були відчужені в Україні згідно 
з умовами, що відповідають змісту і поняттю 
«ринкова вартість». 

Використання зарубіжної довідкової літера-
тури допускається у разі відсутності потрібної 
інформації у вітчизняних довідниках. 

Вартість ДТЗ, яка наведена в іноземній валю-
ті, визначається в гривнях за офіційним курсом 
НБУ на дату оцінки. 

Основним методом у межах порівняльного 
підходу є метод, заснований на аналізі цін іден-
тичних ДТЗ. 

7.3. Коригування ринкової вартості ДТЗ, от-
риманої із застосуванням порівняльного підходу, 
здійснюється за загальною формулою 

с = сср (1 ± (гк / 100) ± (дз / 100)) ± сдод ,   (2) 
де 
с — ринкова вартість, грн.; 
сср — середня ринкова ціна ДТЗ (див. пункт 

7.4), грн; 

дз — процент додаткового збільшення (змен-
шення) ринкової вартості ДТЗ, що залежить від 
умов його догляду, зберігання, використання 
тощо, %. Процент додаткового збільшення (змен-
шення) ринкової вартості визначається на підста-
ві даних таблиць додатка 5 до цієї Методики. 

сдод — додаткове збільшення (зменшення) 
ринкової вартості ДТЗ, виходячи з його комплек-
тності, укомплектованості, пошкоджень, віднов-
лення і оновлення складових, грн; 

гк — коефіцієнт коригування ринкової варто-
сті ДТЗ за величиною пробігу, %. 

7.4. Середня ринкова ціна ДТЗ — величина, 
яка визначається статистичними методами, екві-
валентна найбільш вірогідній вартості продажу 
(пропозиції до продажу), сукупності ДТЗ визна-
ченої моделі з відповідним строком експлуатації 
на визначений момент часу, у конкретному регіоні 
чи місцевості з дотриманням вимог, що відповіда-
ють поняттю «ринкова вартість». 

Визначення сср для ДТЗ базується на до-
відникових цінових даних продажу на подібне 
майно. 

сср для ДТЗ визначається на базі середньої 
ціни продажу (пропозиції) ідентичного ДТЗ за та-
кою формулою 

сср = сд к + м ,                        (3) 
де 
сд — ціна ДТЗ, який був у користуванні, з ура-

хуванням строку його експлуатації за інформа-
цією з довідкової літератури, зокрема наведеної 
у додатку 8 до цієї Методики. 

(абзац пункту 7.4 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства юстиції 
України, Фонду державного майна Укра‑

їни від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Якщо в довідковій літературі наводяться ціни 
продажу і ціни пропозиції, то згідно з принципом 
заміщення значення сд повинно дорівнювати ціні 
продажу ДТЗ; 

м — вартісний еквівалент суми податків під 
час митного оформлення згідно з чинним зако-
нодавством; 

к — коефіцієнт ринку регіону, який враховує 
відмінність поточних цін продажу та пропозиції 
до продажу у відповідному регіоні від цін з до-
відкової літератури. Значення коефіцієнта ринку 
приймається на підставі інформації, наведеної 
у табл. 4.7 додатка 4 до Методики. 

(абзац пункту 7.4 в редакції наказу Міністер‑
ства юстиції України, Фонду державного май‑

на України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

7.5. Вартісний еквівалент суми податків під 
час митного оформлення м не враховується у разі 
прийняття ціни ДТЗ з вітчизняної довідкової 
літератури або за цінами дилерів заводів-вироб-
ників України. 
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Для ДТЗ, які не зареєстровані в Україні 
(не розмитнені), величина м у разі визначення 
ринкової вартості не враховується. 

Значення м розраховується таким самим чи-
ном, як і податки під час митного оформлення, 
згідно з чинним законодавством України. 

7.6. У разі неможливості визначення ринкової 
вартості ДТЗ із застосуванням середньої ціни 
продажу (пропозиції) ідентичного ДТЗ вико-
ристовується метод, заснований на аналізі цін 
аналогічних транспортних засобів у вигляді роз-
рахунків за такою формулою чи за методологією, 
передбаченою пунктом 7.12 цієї Методики: 

сср = цн · кз · (г / 100) · к + м ,            (4) 
де 
цн — ціна нового ДТЗ в Україні або в провід-

них країнах-експортерах за інформацією з до-
відкової літератури; 

кз — коефіцієнт функціонального зносу 
ДТЗ; 

г — процентний показник ринкової вартості 
ДТЗ, %. 

7.7. Коефіцієнт функціонального зносу кз ха-
рактеризує ступінь зниження рівня функціо-
нальних характеристик оцінюваного ДТЗ і являє 
собою відношення ціни ДТЗ, знятого з вироб-
ництва, до ціни ДТЗ з базовою комплектністю, 
що випускається тим самим виробником на дату 
виконання оцінки. 

Значення кз для окремих транспортних засо-
бів наведені в додатку 3 до цієї Методики. 

7.8. Величина процентного показника ринко-
вої вартості ДТЗ, що перебував у користуванні, 
є змінною залежно від строку експлуатації, 
розрахунковою процентною складовою вартості 
і визначається за таким співвідношенням: 

  
 .                           (5) 

Якщо визначити г за даним співвідношенням 
неможливо, то його значення приймається з від-
повідних таблиць додатка 1 до цієї Методики, 
де г є результатом осереднення розрахункових 
співвідношень, отриманих порівняльним підхо-
дом за формулою (5) для аналогічних ДТЗ. 

Процентний показник ринкової вартості ДТЗ 
не може бути менше 4 %, якщо автомобіль пере-
буває у справному технічному стані. 

г не враховує фактичного технічного стану 
ДТЗ і відхилень від його нормативного пробігу. 

7.9. Коефіцієнт коригування ринкової вартості 
ДТЗ за величиною пробігу гк ураховує відмін-
ності між фактичним та нормативним пробігом 
оцінюваного ДТЗ. Значення гк приймається 
на підставі рекомендацій, наведених у довіднику, 
за даними якого обчислюється вартість відповід-

ного ДТЗ. У разі відсутності таких рекомендацій 
використовується формула (4), а значення гк при-
ймається з таблиць додатка 1 до цієї Методики. 

гк не застосовується для причепів, напів-
причепів, спеціальних дорожніх транспортних 
засобів, будівельної та сільськогосподарської 
техніки. 

7.10. Якщо в досліджуваного ДТЗ норматив-
ний пробіг за даними довідникової літератури 
чи таблиць додатка 1 або додатка 6 до цієї Ме-
тодики більше ніж на 50 тис. км відрізняється 
від показань технічно справного п’ятизначного 
одометра, то для встановлення дійсного пробігу 
коригування здійснюється таким чином. 

Розрахунковий пробіг визначається на підста-
ві середньорічного нормативного пробігу, з по-
дальшим коригуванням згідно із показаннями 
одометра шляхом додавання належної кількості 
сотень кілометрів. При цьому різниця між розра-
хунковим чи нормативним та прийнятим дійсним 
пробігом не повинна перевищувати 50 тис. км. 

7.11. У разі, якщо одометр технічно не справ-
ний або встановлено факт його заміни чи втру-
чання, що призвело до зміни показань пробігу 
ДТЗ, у подальших розрахунках слід виходити 
з нормативного пробігу згідно зі строком експлу-
атації оцінюваного ДТЗ. 

7.12. Для визначення вартості ДТЗ, його скла-
дових, а також для складання калькуляції від-
новлювального ремонту у виняткових випадках 
(за відсутності необхідних довідкових даних) до-
пускається використання відповідних вартісних 
даних аналогічних транспортних засобів. 

Підбір аналога провадиться за нижченаведе-
ними факторами: 

вантажні автомобілі, тягачі: тип кузова (за-
гального призначення чи спеціалізований), ван-
тажність, колісна формула, розташування кабіни 
і двигуна відносно осей, тип двигуна (бензиновий, 
дизельний тощо), потужність двигуна, робочий 
об’єм двигуна, габаритні розміри, комплектність, 
рік виготовлення; 

причепи, напівпричепи: тип кузова за призна-
ченням, вантажність (пасажировмісність), коліс-
на формула, повна маса, корисний об’єм кузова, 
наявність тенту, матеріал виготовлення кузовних 
елементів, габаритні розміри, рік виготовлення; 

легкові автомобілі, позадорожні легкові авто-
мобілі: тип кузова (седан, універсал тощо), при-
значення (дорожні, позадорожні), тип двигуна 
(бензиновий, дизельний тощо), робочий об’єм 
двигуна, привод тягових коліс (передньопривод-
ні, задньоприводні, повноприводні), тип коробки 
передач, габаритні розміри, комплектність, кіль-
кість дверей, рік виготовлення; 

автобуси: призначення (міські, приміські, 
міжміські, загального призначення), пасажи-
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ровмісність, довжина, тип двигуна (бензиновий, 
дизельний тощо), потужність двигуна, робочий 
об’єм двигуна, комплектність, рік виготовлен-
ня; 

мототехніка: рік виготовлення, призначення, 
тип рами, робочий об’єм двигуна, число цилін-
дрів, число тактів двигуна, габаритні розміри; 

сільськогосподарська та лісогосподарська 
техніка, спеціальний рухомий склад: рік виго-
товлення, призначення, характеристики спеці-
ального обладнання, базове шасі, тип двигуна, 
потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, 
габаритні розміри. 

Для підбору аналога перевагу слід надавати 
транспортним засобам того самого виробника 
(країни-виробника). 

Рік виготовлення аналога повинен відрізня-
тися від року виготовлення оцінюваного ДТЗ 
не більше ніж на 5 років. 

Аналог уважається підібраним, якщо відхи-
лення факторів за кожною порівнюваною харак-
теристикою, яка має числовий вираз, не переви-
щує ± 5 %. Інші функціональні характеристики 
повинні збігатися. 

Якщо відхилення факторів за порівнюваними 
характеристиками, які мають числовий вираз, 
перевищує ± 5 %, ціна приймається як серед-
нє арифметичне значення декількох найбільш 
близьких аналогів. 

7.13. Ліквідаційна вартість ДТЗ (сл), його 
складових обумовлена обмеженим строком їхньої 
реалізації внаслідок примусового продажу і виз-
начається за такою формулою 

сл = с · кл ,                        (6) 
 
де кл = 0.8...0.95, коефіцієнт ліквідності. 
Зазначений коефіцієнт ураховує такі обста-

вини: обмеження в організації маркетингових 
досліджень, проведення реалізації у короткий 
термін у примусовому порядку та відсутність 
передпродажної підготовки ДТЗ. 

Ліквідаційна вартість не враховує витрат, 
що супроводжують продаж, зокрема комісійні 
збори. 

7.14. Ринкова вартість технічно не справного, 
розкомплектованого ДТЗ (зокрема, ДТЗ, що вво-
зиться на митну територію України) не може бути 
меншою за його скрапову вартість з урахуванням 
витрат на його утилізацію. 

7.15. Якщо вартість відновлювального ремон-
ту, з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу 
складових розкомплектованого або аварійного 
ДТЗ, перевищує його ринкову вартість без зазна-
чених пошкоджень, то ринкова вартість такого 
ДТЗ дорівнює його утилізаційній вартості. Від-
новлювати такий ДТЗ за принципом внеску — 

економічно не доцільно. 
Утилізаційна вартість визначається як сума 

ринкової вартості працездатних складових та вар-
тості металобрухту складових, які залишилися. 

Вартість працездатних складових визначаєть-
ся після їх дефектування, за винятком вартості 
робіт з їх демонтажу, та з урахуванням коефіцієн-
та фізичного зносу складових оцінюваного ДТЗ. 

Технічний стан складових ДТЗ у частині 
їх працездатності визначається фахівцем шляхом 
технічного огляду ДТЗ, у разі неможливості його 
проведення, — виходячи з відповідних докумен-
тів, представлених замовником. 

До складу працездатних складових слід вклю-
чати ті, демонтування яких не потребує робіт, 
пов’язаних із застосуванням газополум’яневого 
чи електродугового різання. 

Якщо вартість робіт з демонтування працез-
датних складових перевищує їх ринкову вартість, 
то вартість такого ДТЗ дорівнює його скраповій 
вартості з урахуванням витрат на його утиліза-
цію. У разі перевищення витрат на утилізацію 
ДТЗ над скраповою вартістю висновок про вар-
тість ДТЗ надається з обмеженням щодо зазна-
чених обставин. 

7.16. Додаткове збільшення (зменшення) 
ринкової вартості ДТЗ, виходячи з його ком-
плектності, укомплектованості, пошкоджень, 
відновлення і оновлення складових, визначається 
за формулою 

сдод = св1 ± св2 – (сврз + втв) ,             (7) 
 
де 
св1 — величина збільшення вартості ДТЗ 

у разі оновлення його складових, грн.; 
св2 — величина коригування вартості ДТЗ 

залежно від його комплектності, грн.; 
сврз — вартість відновлювального ремонту 

з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу ДТЗ 
(див. пункт 8.2), грн.; 

втв — величина втрати товарної вартості ДТЗ 
(див. пункт 8.5), грн. 

7.17. Збільшення вартості ДТЗ у разі оновлення 
його складових визначається за формулою 

   
,           (8) 

де
цсі — ціна нової і-тої заміненої складової, 

грн.; 
гі — процентний показник середньої ринкової 

вартості і-тої складової на дату оцінки, %; 
n — число замінених складових. 
Визначення процентного показника ринко-

вої вартості окремих складових (за винятком 
пневматичних шин і акумуляторних батарей) 
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здійснюється у спосіб, передбачений для визна-
чення процентного показника ринкової вартості 
відповідного ДТЗ (див. пункт 7.8). 

Збільшення вартості ДТЗ у разі заміни його 
кузова на новий провадиться відповідно до вимог 
пункту 3 табл. 5.1 додатка 5 до цієї Методики. 

7.18. Вплив комплектності ДТЗ на його вар-
тість обумовлений наявністю або відсутністю 
складників відповідно до специфікації виробника 
ДТЗ і визначається коригуванням на підставі 
інформації з довідкової літератури, зокрема 
передбаченою додатком 8 до цієї Методики, яка 
є джерелом визначення середньої ринкової ціни 
самого ДТЗ. 

(абзац перший пункту 7.18 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

У разі відсутності в довідковій літературі за-
значеної інформації величина коригування вар-
тості ДТЗ залежно від наявності або відсутності 
додаткового обладнання (опцій) вираховується 
за формулою 

св2 = 0.7 цоб · 0,97т ,               (9) 
де 
цоб — ціна нового обладнання, грн.;
т — строк експлуатації в місяцях. 
У разі використання цієї формули строк 

експлуатації має граничне значення — 95 міся-
ців. 

7.19. Ціна та строк експлуатації додатково 
встановленого обладнання повинні бути підтвер-
джені відповідним документом (про гарантійні 
зобов’язання — довідкою-рахунком тощо). 

У разі відсутності документів, що підтвер-
джують строки експлуатації додатково встанов-
леного обладнання, його вартість включається 
в розрахунок з урахуванням строку експлуатації 
оцінюваного ДТЗ. 

7.20. Підставою для збільшення (зменшення) 
вартості ДТЗ унаслідок зміни його технічного 
стану є відповідне документальне підтвердження 
факту його відновлювального ремонту, заміни 
складових або інструментальне дослідження 
фахівцем, яке проводиться з метою встановлення 
факту відновлювальних втручань (ремонту). 

7.21. У разі відсутності довідкових даних про 
ціну ідентичних або аналогічних спеціальних, 
спеціалізованих та переобладнаних ДТЗ їх вар-
тість може також визначатися як сума ринкової 
вартості шасі ДТЗ та вартості встановленого об-
ладнання з урахуванням відповідних робіт. Вар-
тість обладнання і ремонтних робіт, пов’язаних 
з його монтуванням, може бути також визначена 
методом калькуляції витрат за витратним підхо-
дом або методом мультиплікаторів. 

7.22. Визначення вартості встановленого 
обладнання з урахуванням відповідних робіт 
за методом мультиплікаторів здійснюється роз-
рахунком співвідношень вартостей встановленого 
обладнання аналогічних транспортних засобів 
з величинами технічного параметра, який обу-
мовлює вартість спеціального або спеціалізовано-
го транспортного засобу (вантажність, потужність 
тощо), за формулою 

  
 ,  (10) 

 
де 
соб2 — вартість обладнання оцінюваного спе-

ціального або спеціалізованого ДТЗ, грн.; 
N2 — величина технічного параметра облад-

нання оцінюваного спеціального або спеціалізо-
ваного ДТЗ; 

y — показник ступеня, який визначається 
з урахуванням даних про вартість і технічні 
параметри аналогічних спеціальних або спеціа-
лізованих ДТЗ та їх шасі за формулою 

lg[(C3 – Cш3) / (C1 – Cш1)] 
y = –––––––––––––––––––––––– 

lg(N3/N1)  
,  (11) 

де 
с1, с3 — ринкова вартість аналогічних спеці-

альних або спеціалізованих ДТЗ, грн.; 
сш1, сш3 — ринкова вартість шасі аналогіч-

них спеціальних або спеціалізованих ДТЗ, грн.; 
N1, N3 — величина технічного параметра ана-

логічних спеціальних або спеціалізованих ДТЗ. 
7.23. У разі відсутності цінових даних ДТЗ 

у довідковій літературі, зокрема зазначеній у до-
датку 8 до цієї Методики, а також у разі наявності 
обставин, обумовлених змінами економічного ста-
ну країни, що супроводжуються різкими коли-
ваннями цін на ДТЗ, та в інших випадках, коли 
застосування довідкових даних є неможливим, 
допускається використання даних обмеженого 
ринку ДТЗ. 

(абзац перший пункту 7.23 в редакції наказу Мі‑
ністерства юстиції України, Фонду державного 

майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

У такому разі інформація про ціни на нові 
ДТЗ чи ДТЗ, які були в користуванні, може бути 
отримана з каталогів, комп’ютерних програм 
та прайс-листів дилерів виробників і торговель-
них фірм, а також із спеціалізованих для про-
дажу ДТЗ періодичних видань. Використання 
ресурсів мережі Інтернет допускається з дотри-
манням вимог п. 7.35.5 цієї Методики. 

Середня ринкова ціна такого ДТЗ визнача-
ється як середнє арифметичне значення цінових 
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показників, одержаних із зазначених джерел 
інформації. 

Отже, коригування вартості ДТЗ залежно від 
пробігу та строку експлуатації, здійснюється 
із застосуванням підбору аналога і відповідно 
до вимог пунктів 7.8, 7.9, 7.12 цієї Методики. 

Подальше коригування вартості ДТЗ, у за-
лежності від технічного стану, комплектності, 
укомплектованості, відновлення й оновлення 
складових тощо, здійснюється за формулами (7), 
(8), (9), а також даними, наведеними в додатку 5 
до цієї Методики. 

7.24. Ринкова вартість окремої складової 
враховує її комплектність і фактичний техніч-
ний стан, умови, у яких вона експлуатувалася 
(зберігалася), особливості кон’юнктури ринку 
регіону. 

Ринкова вартість складової ДТЗ з урахуван-
ням коефіцієнта фізичного зносу визначається 
за формулою 

ссз = цс · (1 – ез) ,                 (12) 
 
де 
ссз — вартість складової ДТЗ з урахуванням 

коефіцієнта фізичного зносу, грн.; 
цс — ціна нової складової, грн.; 
ез -коефіцієнт фізичного зносу. 
7.25. Коефіцієнт фізичного зносу ез розрахо-

вується за формулою 

  
,                      (13) 

 
Значення ез для нових складових та для скла-

дових ДТЗ, строк експлуатації яких не перевищує 
двох років, приймається таким, що дорівнює 
нулю, за винятком: 

а) якщо ДТЗ експлуатуються в інтенсивному 
режимі (фактичний пробіг щонайменше вдвічі 
більший за нормативний); 

б) якщо ДТЗ раніше був перефарбований 
зовні; 

в) якщо складові мають сліди попередніх 
аварій, відновлювального ремонту або корозійні 
зруйнування. 

Значення процента фізичного зносу, який під-
лягає усуненню, не може перевищувати 0,7. 

Для складових ДТЗ іноземного виробництва 
зі строком експлуатації понад 12 років значення 
ез приймається рівним 0,7. 

7.26. У разі визначення фізичного зносу 
окремої складової ДТЗ, що був у користуванні, 
коригування його вартості виходячи з комплек-
тності, укомплектованості та ВТВ від попередніх 
ремонтів, не провадиться. Відповідне коригу-
вання за формулою (2) не провадиться також 

у разі відсутності даних про його пробіг, умови 
експлуатації чи інші фактори, які впливають 
на вартість. 

7.27. Якщо укомплектованість оцінюваної 
складової ДТЗ не відповідає даним довідника, 
з якого береться цінова інформація, то вартість 
відсутніх (або додатково застосованих) деталей 
віднімається або додається від (до) його ціни 
з урахуванням їх фізичного зносу. У цьому разі 
коефіцієнт фізичного зносу складової визначаєть-
ся за формулами (13), (2) без коригування вартості 
ДТЗ залежно від його укомплектованості. 

У разі неможливості визначення строку ек-
сплуатації відсутніх (або додатково застосова-
них) деталей фізичний знос приймається рівним 
фізичному зносу складової. 

7.28. Коефіцієнт фізичного зносу акумулятор-
них батарей (еакб) визначається за формулою 

  

 ,                 (14) 

де
тф — фактичний строк експлуатації акуму-

ляторної батареї в роках; 
тст — середньостатистичний строк експлуата-

ції акумуляторної батареї до її заміни в роках. 
Середньостатистичний строк експлуатації 

акумуляторної батареї для легкових автомобілів 
незалежно від її типу визначається рівним трьом 
рокам, якщо інтенсивність експлуатації ДТЗ, 
на якому вона встановлена, становить 40 тис. 
км на рік і більше, та чотирьом рокам — за інтен-
сивності експлуатації до 40 тис. км на рік. 

Для інших транспортних засобів середньо-
статистичний строк експлуатації акумуляторної 
батареї до її заміни визначається чинними норма-
тивно-технічними актами, НД 71214 У 95120-157-
97. Правила нагляду та підтримання в робочому 
стані стартерних свинцево-кислотних акумуля-
торних батарей. 

Фактичний строк експлуатації акумуляторної 
батареї визначається від дати її виготовлення 
згідно з маркуванням до дати оцінки ДТЗ. 

7.29. Коефіцієнт фізичного зносу (еш) для 
пневматичних шин ДТЗ визначається за даними 
табл. 4.1 додатка 4 до цієї Методики або за форму-
лами (15), (16) із застосуванням, у разі необхідно-
сті, інтерполювання. 

Для шин легкових автомобілів і причепів 
до них, мікроавтобусів, мотоциклів, моторолерів, 
мопедів еш визначається за формулою 

  

,   (15) 
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де
h

гр
, мм — граничне значення (найменше чи до-

пустиме) висоти рисунка зношеного протектора 
за даними табл. 4.1 додатка 4 до цієї Методики; 

h
о
, мм — значення початкової висоти рисунка 

протектора за пресформою відповідно до табл. 4.3 
додатка 4 до цієї Методики; 

h
п
, мм — поточне значення висоти рисунка 

протектора; 
h — висота рисунка протектора. 
Для шин автобусів, тролейбусів, вантажних 

автомобілів і їх причепів (напівпричепів) еш виз-
начається за формулою 

 ,  (16) 

 
7.30. Покришки, які мають маркування «Reg-

roovable», розраховані на поглиблення зношеного 
до граничного значення рисунка протектора на 3 
мм. Ресурс шин з поглибленим рисунком протек-
тора відповідно збільшується. Глибина нарізаного 
рисунка протектора, складена із залишковою 
висотою рисунка протектора до його поглиблення, 
утворює сумарну висоту поглибленого рисунка 
протектора. Коефіцієнт фізичного зносу шини 
«Regroovable» визначається з урахуванням цієї 
сумарної висоти за даними табл. 4.1 додатка 4 
до цієї Методики. 

7.31. Для визначення коефіцієнта фізичного 
зносу пневматичних шин, відновлених методом 
накладання нового протектора з гарячою вул-
канізацією, висота протектора (h

o
) приймається 

на рівні: для легкових автомобілів -10 мм, для 
вантажних автомобілів та автобусів — 20 мм. 

Вартість пневматичної шини, відновленої 
шляхом накладання нового протектора з гаря-
чою вулканізацією, становить 30 % від вартості 
відповідної нової пневматичної шини. Вартість 
пневматичної шини, відновленої методами хо-
лодної вулканізації, перший раз становить 80 % 
від вартості нової, другий раз — 60 %. 

7.32. Шини мотоциклів, моторолерів, мопедів, 
які були в експлуатації 7 років, та шини інших 
ДТЗ, які перебували в експлуатації 10 років, 
мають ринкову вартість, що дорівнює нулю не-
залежно від ступеня їх зношеності. 

Якщо виробником ДТЗ чи пневматичної 
шини в експлуатаційній документації зазначе-
но менший строк експлуатації (у разі його до-
сягнення), шини мають ринкову вартість, рівну 
нулю, незалежно від ступеня зношеності їхнього 
протектора. 

7.33. Для пневматичних шин з малою інтен-
сивністю експлуатації (понад 5 років), у зв’язку 
з утратою шинами внаслідок старіння необхід-

них характеристик, для кожного (наступного 
за п’ятим) року експлуатації ринкова вартість 
додатково зменшується пропорційно зменшенню 
норм середнього ресурсу згідно з даними табл. 4.2 
додатка 4 до цієї Методики. 

7.34. Дефекти пневматичних шин (складових 
частин), наявність яких передбачає їх вилучення 
з експлуатації, визначається відповідно до Пра-
вил експлуатації автомобільних шин. 

Додатково втрата вартості пневматичних шин 
розраховується за наявності таких дефектів: 

пошкодження гумового шару покриття робо-
чих поверхонь борта під час монтажу-демонтажу 
для камерних шин — до 20 %, для безкамерних 
шин — 100 %; 

викришування, відколи, порізи, тріщини, 
пориви, що не порушують зчіпної здатності ґрун-
тозачіпок, — до 20 %; 

плямиста зношеність протектора — до 25 %; 
нерівномірна зношеність протектора, яка ло-

кально досягає 50 % граничного значення висоти 
рисунка протектора, — до 30 %; 

механічна зношеність гумового шару покриття 
боковини на глибину до 1 мм — до 40 %. 

7.35. визначення вартості дтЗ 
і їх складових частин, що ввозяться 

на митну територію України 
7.35.1. Вартість ДТЗ та їхніх складових ча-

стин, що ввозяться на митну територію України, 
визначається за середніми цінами їх продажу 
в країні придбання або в провідних країнах-ек-
спортерах відповідно до цієї Методики. 

Провідними країнами-експортерами ДТЗ є: 
Німеччина — для ДТЗ європейських і японсь-

ких виробників, 
США — для ДТЗ американського ринку ав-

томобілів, 
Російська Федерація — для ДТЗ виробництва 

країн СНД. 
Під ДТЗ виробництва країн СНД слід розуміти 

ті, що розроблені й виготовлені у країнах СНД 
та країнах колишнього СРСР. Інші транспортні 
засоби відносяться до ДТЗ іноземного вироб-
ництва. 

7.35.2. Визначення вартості ДТЗ (їхніх складо-
вих), що ввозяться, здійснюється після встанов-
лення їх типу, моделі, версії, року виготовлення, 
комплектності, укомплектованості, робочого 
об’єму двигуна. 

7.35.3. Вартість ДТЗ, що ввозяться на митну 
територію України (с1), визначається за форму-
лами 

с1 = сср1 (1 ± гк / 100 ± дз / 100) ± сдод ,  (17) 
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сср1 = сд1 · к1 ,                     (18) 
де 
сср1 — середня ціна ДТЗ, що ввозиться 

на митну територію України, у країні придбання 
чи в країнах-експортерах. 

Середня ціна ДТЗ (їхніх складових), що вво-
зяться на митну територію України, не врахо-
вує витрати на доставку їх до митного кордону 
України, страхування, комісійні і брокерські 
витрати; 

к1 — коефіцієнт приведення вартості ДТЗ 
у провідній країні-експортері до його вартості 
в країні придбання. Для ДТЗ, що ввозяться 
з провідних країн-експортерів Німеччини, США 
і Російської Федерації (ДТЗ виробництва країн 
СНД), його значення приймається рівним 1,0. 

(абзац третій пункту 7.35.3 в редакції наказу 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

У разі використання інформації про середню 
ринкову ціну ДТЗ у провідній країні-експортері 
для ДТЗ, що ввозяться з інших країн, значення 
К

1
 приймається на підставі інформації, наведеної 

у табл. 4.8 додатка 4 до Методики. 
(абзац четвертий пункту 7.35.3 в редакції наказу 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

сд1 — ціна ДТЗ, що був у користуванні, відпо-
відного строку експлуатації згідно з довідковою 
літературою, що відображає ціни ДТЗ у країні 
придбання або в провідних країнах-експорте-
рах. 

7.35.4. Середня ціна автобусів, спеціальних 
та спеціалізованих ДТЗ, причепів і напівприче-
пів, будівельної, сільськогосподарської та лісо-
господарської техніки, що ввозиться на митну 
територію України, може також бути визначена 
за формулою 

сср1 = цн · (г / 100) · к1 ,       (19) 
 
де цн — ціна нового ДТЗ у країні придбання 

або в провідних країнах-експортерах за довідко-
вою літературою. 

7.35.5. Значення сд1 або цн для ДТЗ, що вво-
зяться на митну територію України, містяться 
у довідковій літературі, зокрема наведеній у до-
датку 8 до цієї Методики. Для визначення сд1 або 
цн допускається використання ресурсів мережі 
Інтернет. 

(абзац перший пункту 7.35.5 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Довідкові дані, які використовуються під час 
оцінки й отримані з ресурсів мережі Інтернет, 
повинні бути роздруковані із зазначенням дати 

отримання інформації і абсолютної URL-адреси 
і включені у звіт про оцінку або висновок експер-
та. 

(абзац другий пункту 7.35.5 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Для вибору значення сд1 з довідкової літера-
тури слід брати до уваги вихідні дані значень, 
що відповідають ціні ДТЗ на момент прийняття 
їх на реалізацію спеціалізованими підприєм-
ствами в країні придбання або в провідних кра-
їнах-експортерах. Таке значення є мінімально 
можливим для даного ДТЗ. 

7.35.6. Якщо ДТЗ ввозиться з країни, яка 
не є провідною країною-експортером, то най-
більш пріоритетним є використання довідкових 
даних, що відображають ринкову ціну цього ДТЗ 
у країні його придбання. У цьому разі значення 
к1 приймається рівним 1,0, а значення процента 
гк приймається за інформацією довідників, які 
відображають ринкову ціну ДТЗ у даній країні. 
Якщо в довідковій літературі країни придбання 
відсутні дані для коригування ціни ДТЗ за про-
бігом, то коригування здійснюється за даними, 
наведеними в додатку 1 до цієї Методики або 
в іншій довідковій літературі, зокрема довіднику 
«Бюлетень автотоварознавця». 

(абзац перший пункту 7.35.6 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Аналогічний підхід застосовується і в тому 
разі, якщо з провідної країни-експортера виво-
зиться ДТЗ, який не є характерним для її експор-
ту (наприклад, у разі ввезення з Російської Фе-
дерації на митну територію України автомобілів 
західноєвропейського виробництва). 

7.35.7. Значення г ДТЗ, що були в користу-
ванні і ввозяться на митну територію України, 
визначаються за формулою (5), а для ДТЗ, за-
значених у пункті 7.35.4, — за даними додатка 7 
до цієї Методики. 

7.35.8. З метою забезпечення єдиного підходу 
до оцінки ДТЗ, що ввозяться на митну терито-
рію України, залежно від їх технічного стану, 
комплектності, укомплектованості, відновлен-
ня і оновлення складових, коригування їхньої 
вартості здійснюється за формулами (7), (8), (9) 
незалежно від країни придбання. 

Коригування вартості ДТЗ залежно від умов 
догляду, зберігання та використання ДТЗ тощо 
здійснюється за даними, наведеними у додатку 
5 до цієї Методики. Коригування вартості ДТЗ, 
які ввозяться на митну територію України, має 
такі особливості: 

не знижується вартість ДТЗ, який не пройшов 
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періодичного технічного огляду; 
не знижується вартість ДТЗ унаслідок його 

пофарбування в кольори, що не користуються 
попитом. 

Сумарне значення процента зниження вартості 
ДТЗ унаслідок його корозійних пошкоджень, які 
визначаються за даними табл. 5.2 додатка 5 до ці-
єї Методики, не повинно перевищувати 15 %. 

7.35.9. Підставою для зниження вартості ДТЗ 
унаслідок його аварійних пошкоджень або розу-
комплектування є обов’язкове підтвердження да-
ного факту в супровідних документах на момент 
перетину митного кордону України (у декларації, 
документах на придбання ДТЗ або в довідці по-
ліції про дорожньо-транспортну пригоду під час 
переміщення ДТЗ до митного кордону України) 
та в акті митного огляду. 

Якщо провадиться експертне дослідження 
пошкодженого ДТЗ, наявність фотографій обо-
в’язкова. 

Визначення вартості відновлювального ремон-
ту для ДТЗ, що ввозяться на митну територію 
України, має такі особливості: 

нормативи трудомісткості заміни пошкод-
жених деталей і їх пофарбування приймаються 
за даними виробника ДТЗ, а ремонту — за дани-
ми табл. 4.5 додатка 4 до цієї Методики; 

нормативи трудомісткості з усунення пере-
косів кузова ДТЗ іноземного виробництва при-
ймаються за аналогом з ДТЗ виробництва країн 
СНД; 

надбавки на ремонтні роботи, передбачені 
пунктом 8.4.5 цієї Методики, залежно від строку 
експлуатації ДТЗ не нараховуються; 

вартість матеріалів для ремонту приймається 
за даними виробника ДТЗ, виробника лакофарбо-
вих та інших матеріалів або відповідно до пункту 
8.4.9 цієї Методики; 

середня вартість ремонтних робіт однієї нормо-
години визначається за даними табл. 4.6 додатка 
4 до цієї Методики. 

7.35.10. Вартість складових ДТЗ, що ввозять-
ся на митну територію України, визначається 
за формулами (12), (13) відповідно до цін на нові 
складові та вартісні значення ДТЗ у країні прид-
бання або провідних країнах-експортерах, з ура-
хуванням вимог пунктів 7.25; 7.26; 7.27 та 7.35.3 
цієї Методики. 

7.35.11. За вартість нової складової частини 
приймається її ціна в дилера виробника ДТЗ, 
а також з комп’ютерних програмних продуктів, 
за даними виробників ДТЗ і довідкової літерату-
ри, зокрема наведеної у додатку 8 до цієї Методи-
ки, та з ресурсів мережі Інтернет з дотриманням 
вимог пункту 7.35.5 цієї Методики. 

(абзац перший пункту 7.35.11 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Якщо ціна складової, що декларується, не-
відома, допускається прийняття ціни складової 
аналогічного ДТЗ відповідно до пункту 7.12 цієї 
Методики. 

7.35.12. Під час визначення вартості кузова 
ДТЗ, що ввозиться на митну територію України, 
ураховується той факт, що виробники ДТЗ зару-
біжних країн (крім СНД) постачають як самостій-
ну складову лише несучу частину кузова (каркас) 
без дверей, капота, кришки багажника, знімних 
крил, оббивки, обладнання та інших складників, 
що кріпляться до кузова. 

Винятки з цього правила можуть бути перед-
бачені виробником ДТЗ у відповідній довідковій 
літературі, посилання на яку є обов’язковим. 

Якщо для митного оформлення представлено 
кузов ДТЗ іноземного виробництва з деякими 
деталями і складальними одиницями, який 
не є машинокомплектом, то його митна вартість, 
з урахуванням вимог пункту 7.35.10 цієї Методи-
ки, визначається за формулою 

снд = цн — сск ,                   (20) 
 
де 
снд — вартість нового кузова, що ввозиться 

на митну територію України, в країні придбання 
або в провідних країнах-експортерах; 

цн — ціна нового ДТЗ, кузов якого ввозиться 
на митну територію України, в країні придбання 
або в провідних країнах-експортерах; 

сск — вартість відсутніх складових в країні 
придбання або провідних країнах-експортерах. 

Кузови ДТЗ виробництва країн СНД оціню-
ються відповідно до їхньої фактичної комплек-
тності, яка визначена виробником, з урахуванням 
цін його дилерів. 

7.35.13. У разі визначення фізичного зносу 
кузова, що ввозиться на митну територію Укра-
їни, за формулою (13) коригування значення 
с здійснюється тільки за ознаками наявності або 
відсутності на ньому корозійних пошкоджень 
і слідів відновлювального ремонту. 

У разі визначення фізичного зносу двигуна, 
що ввозиться на митну територію України, 
за формулою (13) коригування значення с здійс-
нюється тільки за ознаками, що свідчать про 
потребу його ремонту. 

8. визначення вартості матеріального 
збитку, завданого власнику 

дорожнього транспортного засобу 
8.1. Для визначення вартості матеріального 

збитку, завданого власнику ДТЗ, застосовуються 
витратний підхід і метод калькуляції вартості 
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відновлювального ремонту. 
8.2. Вартість матеріального збитку (У), за-

вданого власнику ДТЗ, визначається такою, 
що дорівнює ринковій вартості ДТЗ на момент 
пошкодження за наявності однієї з нижчезазна-
чених умов: 

а) якщо, незважаючи на принципи внеску 
та найбільш ефективне використання, вартість 
відновлювального ремонту ДТЗ не є меншою 
за його ринкову вартість 

свр ≥ с ,                         (21) 
 
де свр — вартість відновлювального ремонту, 

грн.; 
б) якщо сума вартості відновлювального 

ремонту з урахуванням значення коефіцієнта 
фізичного зносу ДТЗ і втрати товарної вартості 
не є меншою за ринкову вартість ДТЗ за умови 
свр ≤ с: 

сврз + втв ≥ с ,                    (22) 
 

сврз = ср + см + сс · (1 — ез) ,            (23) 
 
де 
ср — вартість ремонтно-відновлювальних 

робіт, грн.; 
см — вартість необхідних для ремонту мате-

ріалів, грн.; 
сс — вартість складових, що підлягають за-

міні під час ремонту, грн.; 
втв — величина втрати товарної вартості; 
в) якщо неможливо відновити ДТЗ відповідно 

до технічних вимог виробника. 
В інших випадках вартість матеріального 

збитку визначається як сума вартості віднов-
лювального ремонту з урахуванням значення 
коефіцієнта фізичного зносу складових ДТЗ сврз 
та величини втв за формулою 

У = ср + см + сс · (1 — ез) + втв ,    (24) 
 
8.3. До вартості матеріального збитку, який 

визначається під час оцінки, не включаються 
витрати власника ДТЗ, пов’язані з транспорту-
ванням, зберіганням ДТЗ, оплатою за експертні 
дослідження, поштовими витратами, пов’язани-
ми з викликом сторін для технічного огляду ДТЗ, 
та іншими організаційними витратами. 

8.4. складання калькуляції вартості 
відновлювального ремонту 

8.4.1. Калькуляція вартості відновлювального 
ремонту складається за результатами технічного 
огляду ДТЗ. 

Якщо ДТЗ на момент технічного огляду від-
новлено повністю або частково, то калькуляція 
відновлювального ремонту не складається, а на-
дається повідомлення замовнику оцінки про не-
можливість проведення дослідження. 

Калькуляція відновлювального ремонту може 
складатися без огляду ДТЗ тільки за погоджен-
ня із замовником оцінки в разі надання ним 
офіційних документів (завірених копій), у яких 
визначені обсяги ремонтних робіт з відновлення 
ДТЗ або характер його пошкоджень. 

8.4.2. Вартість відновлювального ремонту 
визначається за формулою 

свр = ср + см + сс ,                (25) 
 
8.4.3. Вартість ремонтно-відновлювальних 

робіт ср може визначатися як добуток від тру-
домісткості ремонту у нормо-годинах і середньої 
регіональної вартості нормо-години ремонтно-від-
новлювальних робіт для даної моделі ДТЗ. 

Визначення необхідних ремонтних опе-
рацій, а також трудомісткості ремонту при-
ймається на підставі нормативних документів 
виробника ДТЗ або розроблених на замовлення 
(за участю) виробника ДТЗ. У разі відсутності 
даних виробника про застосування конкрет-
них ремонтних операцій слід керуватися 
вимогами державних стандартів України 
(ДСТУ), галузевих стандартів України (ГСТУ) 
та міжнародних стандартів (ГОСТ), галузевих 
стандартів (ОСТ) і технічних умов (ТУ) СРСР 
та УРСР, чинних в Україні. 

Рішення про заміну складових частин ДТЗ 
приймається у разі неможливості їх відновлення 
відповідно до технічних вимог або в разі економіч-
ної недоцільності їх відновлення (ремонту). 

Для визначення вартості ремонтно-відновлю-
вальних робіт кузовних деталей легкових ДТЗ 
іноземного виробництва, а також кузовів (кабін) 
вантажівок, автобусів, причепів допускається 
використання норм трудомісткості, наведених 
у табл. 4.5 додатка 4 до цієї Методики. 

Трудомісткість усунення перекосів кузова ДТЗ 
іноземного виробництва приймається за аналогом 
з ДТЗ виробництва країн СНД. 

8.4.4. Для оцінки трудомісткості робіт із роз-
бирання-складання слід виходити з такого спів-
відношення трудовитрат: трудомісткість розби-
рання — 30 %, а трудомісткість складання — 70 
% від повного обсягу робіт. 

8.4.5. До нормативів трудомісткості на роботи 
з ремонту (за винятком операцій з пофарбування, 
механічної обробки, прибирання, миття та ре-
гулювально-діагностичних операцій) ДТЗ ви-
робництва країн СНД передбачаються надбавки 
залежно від строку їх експлуатації: 
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Налог с владельцев транспортных средств 11�

5 — 8 років — 10 %; 
понад 8 років — 20 %. 
8.4.6. У разі документального підтвердження 

відновлення ДТЗ на спеціалізованому для даної 
моделі ДТЗ підприємстві розрахунки вартості 
ремонтно-відновлювальних робіт провадяться 
на підставі вартості однієї нормо-години ремонт-
них робіт цього підприємства. 

Якщо документальне підтвердження від-
новлення ДТЗ на спеціалізованому для даної 
моделі ДТЗ підприємстві відсутнє, то викори-
стовується середня регіональна вартість однієї 
нормо-години ремонтно-відновлювальних робіт 
для даної моделі ДТЗ за даними довідкової 
літератури, зокрема довідника «Бюлетень ав-
тотоварознавця». 

(абзац другий пункту 8.4.6 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Прийнята вартість однієї нормо-години ре-
монтно-відновлювальних робіт для ДТЗ інозем-
ного виробництва не повинна бути більшою від 
відповідної вартості на спеціалізованому для 
даної моделі ДТЗ підприємстві. 

8.4.7. Для визначення обсягу робіт з пофар-
бування слід виходити з необхідності цілісного 
(якщо інше не передбачено технологією виробни-
ка ДТЗ) пофарбування усіх замінених або віднов-
лених складових, а також тих, які стикуються 
з ними, якщо внаслідок згаданих операцій їхня 
поверхня пошкоджується. 

8.4.8. Якщо пофарбуванню підлягає не менш 
як 50 % поверхні ДТЗ залежно від обсягу і харак-
теру пошкоджень, то до розрахунку вартості робіт 
з пофарбування включається або повне пофарбу-
вання зовнішніх і внутрішніх поверхонь кузова, 
або пофарбування тільки зовнішньої поверхні. 

8.4.9. Кількість та вартість необхідних для 
ремонту матеріалів визначаються за інформацією 
довідкової літератури та комп’ютерних програм, 
розроблених за даними виробника ДТЗ, або 
за даними виробника лакофарбових (основних) 
і допоміжних матеріалів. 

У разі відсутності довідкової бази, яка ре-
гламентує кількість та вартість матеріалів для 
пофарбування, антикорозійної і протишумної 
обробки кузова (кабіни) вартість матеріалів для 
виконання лакофарбового покриття визначаєть-
ся від вартості робіт з пофарбування за такими 
відсотками: 

45 %....55 % — у разі покриття меламіноал-
кідними емалями; 

55 %....65 % — у разі покриття емалями 
з ефектом «металік»; 

60 %....70 % — у разі покриття емалями 
з ефектом «перламутр»; 

100 %....110 % — у разі покриття емалями 
з ефектом «хамелеон». 

Вартість матеріалів для захисту кузова від 
корозії дорівнює 40 %...50 % від вартості робіт 
з відповідної обробки кузова. 

8.4.10. Дані про вартість складових частин 
ДТЗ, які підлягають заміні, беруться з довідкової 
літератури, зокрема наведеної у додатку 8 до цієї 
Методики, та комп’ютерних програм, а також 
інших джерел, які містять у собі необхідну ін-
формацію. Пріоритетними є дані про вартість 
складових частин офіційних дилерів виробника 
ДТЗ. 

(пункт 8.4.10 із змінами, внесеними згідно з нака‑
зом Міністерства юстиції України, Фонду держав‑
ного майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

8.4.11. Вартість складових частин ДТЗ за да-
ними іноземних джерел інформації, зокрема 
зазначених у додатку 8 до цієї Методики, кори-
гується з урахуванням увізного мита (якщо ДТЗ 
виготовлено за межами України), інших податків 
і дилерських надбавок. 

(абзац перший пункту 8.4.11 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Рекомендований коефіцієнт коригування 
вартості складових частин, матеріалів, що за-
стосовується до ціни дилерів у провідних краї-
нах-експортерах ДТЗ, зазначається у довідковій 
літературі, зокрема в довіднику «Бюлетень авто-
товарознавця». 

(абзац другий пункту 8.4.11 в редакції наказу 
Міністерства юстиції України, Фонду державно‑

го майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

8.4.12. Якщо виявити дефекти на прихованих 
частинах складових неможливо у разі застосуван-
ня візуального методу обстеження ДТЗ, визначен-
ня обсягів відновлювальних робіт пошкодженого 
ДТЗ (наприклад, трансмісії чи силового агрегата, 
які перебувають у зоні аварійного пошкодження, 
а також на малодоступних для огляду елементах 
кузова автомобіля), то всі припущення щодо 
прихованих пошкоджень фіксуються фахівцем. 
Проте до підтвердження необхідності виконання 
ремонтних дій ці роботи до вартості відновлю-
вального ремонту не включаються. 

У разі підозри щодо наявності прихованих 
дефектів складових, які перебувають у зоні ава-
рійного пошкодження ДТЗ, до вартості відновлю-
вального ремонту можуть бути включені витрати 
на їх дефектування (демонтування, розбирання 
тощо). 

8.4.13. У разі заміни складових частин ДТЗ 
до їх вартості може включатися вартість кріпиль-
них деталей в обсязі до 2 % від загальної вартості 
замінюваних деталей. 
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8.5. визначення величини втрати 
товарної вартості дтЗ 

8.5.1. Величина втв характеризує фізичний 
знос, який виникає у разі пошкодження ДТЗ 
і відповідного ремонту унаслідок передчасного 
погіршення товарного (зовнішнього) вигляду, 
а також унаслідок зниження міцності чи довго-
вічності окремих елементів складових частин, 
захисних властивостей покриттів або застосуван-
ня для ремонту запасних частин, які перебували 
в ужитку чи в ремонті. 

8.5.2. Величина втв нараховується у разі по-
треби проведення ремонтних робіт з відновлен-
ня пошкоджених складових частин усіх типів 
ДТЗ. 

Величина втв ДТЗ не нараховується у разі: 
а) якщо строк експлуатації легкових ДТЗ пере-

вищує: 5 років для ДТЗ виробництва країн СНД, 
7 років — для інших ДТЗ; 

б) якщо легкові ДТЗ експлуатуються в інтен-
сивному режимі (фактичний пробіг щонайменше 
вдвічі більший за нормативний), а строк експлу-
атації перевищує: 

3,5 року — для ДТЗ виробництва країн СНД; 
5 років — для інших ДТЗ; 
в) якщо строк експлуатації вантажних ДТЗ, 

причепів, напівпричепів та автобусів перевищує 
3 роки для ДТЗ виробництва країн СНД та 4 
роки — для інших ДТЗ; 

г) якщо ДТЗ раніше був перефарбований 
зовні (для автобуса і причепа-дачі — коли мало 
місце повне перефарбування ззовні та в середині 
салону); 

ґ) у разі заміни кузова до оцінюваних пошкод-
жень; 

д) якщо ДТЗ має сліди попередніх аварій або 
корозійні руйнування; 

е) у разі заміни окремих складових, що не 
потребують пофарбування та не погіршують 
зовнішній вигляд ДТЗ (скло, фари, бампери, деко-
ративні накладки, пневматичні шини, зовнішня 
і внутрішня фурнітура тощо). 

Якщо, крім зазначених складових, пошкод-
жені складові кузова та оперення, то розрахунок 
величини втв повинен ураховувати всі пошкод-
ження складових у комплексі; 

є) якщо ДТЗ був виданий громадянинові без-

коштовно через органи соціального захисту на-
селення (крім випадків, коли нарахування втв 
здійснюється за завданням особи або органу, які 
призначили експертизу); 

ж) якщо це обумовлено призначенням оцінки 
в разі визначення певного виду вартості (напри-
клад, страхової вартості); 

з) у разі визначення коефіцієнта фізичного 
зносу для його складових. 

8.5.3. Розрахунок величини втв здійснюється 
за формулою 

втв = х / 100 · (с + свр) ,           (26) 
 
де 
х — коефіцієнт ВТВ, який визначається згідно 

з додатком 2 до цієї Методики за співвідношен-
нями а і в; 

с — ринкова вартість подібного непошкодже-
ного ДТЗ, грн. 

(абзац перший пункту 8.5.3 із змінами, вне‑
сеними згідно з наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна 
України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

Відношення вартості відновлювального ре-
монту до ринкової вартості ДТЗ (а) визначається 
за формулою 

       свр 
а = –––– 

     с  

,                    (27) 

 
Відношення в вартості ремонтних робіт до су-

марної вартості замінних складових частин ДТЗ 
і матеріалів визначається за формулою 

   ср 
в = ––––––– 

      сс + см  
 ,                (28) 

 
де 
ср — вартість ремонтно-відновлювальних 

робіт, грн.; 
см — вартість необхідних для ремонту мате-

ріалів, грн.; 
сс — вартість складових, необхідних для за-

міни під час ремонту, грн. 

Начальник управління експертного 
забезпечення правосуддя Міністерства 

юстиції України Л. М. Головченко 

Директор Департаменту оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України 
Н. п. Лебідь 
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Додаток 1  
до пунктів 7.8; 7.9; 7.10 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

ПроцеНтНий ПокаЗНик риНковоЇ вартостІ дтЗ 

таблиця 1.1. Значення процентного показника ринкової вартості г і нормативного 
пробігу Пн вантажних автомобілів та автобусів виробництва країн сНд 

строк 
експлу-
атації1, 

роки 

Умови 
експлу- 
атації 

Повна маса дорожнього транспортного засобу, тонн 
до 2,8 2,8 до 5,0 5,0 до 7,5 7,5 до 11,0 11,0 до 16,0 16,0 до 18,0 не менше 18,0 

Пн, тис. 
км 

г, % 
Пн, тис. 

км 
г, % 

Пн, тис. 
км 

г, % 
Пн, тис. 

км 
г, % 

Пн, 
тис. км 

г, % 
Пн, 

тис. км 
г, % 

Пн, 
тис. км 

г, % 

1 КП 16 76 21 70 32 67 42 58 53 54 63 51 84 50 

ДП 21 32 42 53 63 84 147 

2 КП 32 61 42 55 64 53 84 44 106 40 126 38 168 36 

ДП 42 64 84 106 126 168 294 

3 КП 48 49 64 46 96 44 126 38 159 34 189 30 252 29 

ДП 63 96 126 159 189 252 441 

4 КП 64 41 84 39 128 36 168 29 212 27 252 25 336 24 

ДП 84 128 168 212 252 336 588 

5 КП 80 35 105 32 160 30 210 25 245 23 315 21 420 20 

ДП 105 160 210 265 315 420 735 

6 КП 96 30 126 28 192 26 252 21 318 19 378 18 504 17 

ДП 126 192 252 318 378 504 882 

7 КП 112 26 147 24 224 23 294 19 371 17 441 16 588 15 

ДП 147 224 294 371 441 588 1029 

8 КП 128 23 168 22 256 20 336 17 424 16 504 14 672 13 

ДП 168 256 336 424 504 672 1176 

9 КП 144 20 189 19 288 17 378 16 477 15 567 13 756 11 

ДП 189 288 378 477 567 756 1323 

10 КП 160 18 210 17 320 16 420 15 530 14 630 11 840 10 

ДП 210 320 420 530 630 840 1470 

___________ 1 
Після 10 років експлуатації показник г знижується на один процент за кожний рік, але не може 

бути меншим 4 %, якщо ДТЗ перебуває у справному технічному стані. 
Умовні позначення: кП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ переважно 

на внутрішньообласних маршрутах, дП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ 
переважно на міжобласних і міжнародних маршрутах. 

Примітка. Проміжні значення показника г і нормативного пробігу Пн для певних, не визначених 
таблицею, термінів експлуатації автомобілів і значень їх повної маси визначаються інтерполюван-
ням. 

таблиця 1.2. коефіцієнт коригування ринкової вартості гк вантажних 
автомобілів та автобусів виробництва країн сНд за величиною пробігу 

Повна маса 
дтЗ, тонн 

Умови 
експлу- 
атації 

різниця між фактичним і нормативним пробігами, тис. км  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

до 2,8 КП 3 8 13 17 20 23 25 27 28 29 30    Процент 
зменшен-
ня ринко-
вої вар-
тості ДТЗ 
унаслідок 
перепро-
бігу (-%)  

ДП 3 7 11 15 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 

2,8 до 5,0 КП 3 7 10 13 15 17 19 21 23 24 25    

ДП 2 4 6 8 9 11 12 14 15 16 19 20 21 22 

5,0 до 7,5 КП 3 7 11 15 18 20 21 22 23 24 25    

ДП 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 

7,5 до 11,0 КП 2 4 7 9 11 13 15 17 19 20 21    

ДП 1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

11,0 до 16,0 КП 1 4 7 9 11 13 15 17 19 20 21    

ДП 1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 
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Повна маса 
дтЗ, тонн 

Умови 
експлу- 
атації 

різниця між фактичним і нормативним пробігами, тис. км  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

не менше 16 КП 2 5 8 10 12 14 16 18 19 20 21    

ДП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 19 

 

до 2,8 КП 2 6 9 12 14 16 18 20       Процент 
збільшен-
ня ринко-
вої вар-
тості ДТЗ 
унаслідок 
недопро-
бігу (+%) 

ДП 1 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

2,8 до 5,0 КП 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

ДП 1 2 3 4 5 6 6,5 7,0 7,5 8 9 10 11 12 

5,0 до 7,5 КП 2 4 6 8 9 10 11 12       

ДП 1 2 3 4 5 6 6,5 7,0 7,5 8 9 10 11 12 

7,5 до 11,0 КП 1 2,5 3 3,5 5 6 7 8 9 10     

ДП 1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 11  

11,0 до 16,0 КП 1 3 3,5 4 5,5 7 8 9 10 11     

ДП 1 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 

не менше 16 КП 1 2,5 3,5 4 5 6 7 8 9 10     

ДП 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 

 
Умовні позначення: кП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ переважно 

на внутрішньообласних маршрутах, дП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ 
переважно на міжобласних і міжнародних маршрутах. 

Примітка. У разі перепробігу чи недопробігу, що перевищує значення, наведені в таблицях, слід 
приймати найближчі граничні значення. 

таблиця 1.3. Значення процентного показника ринкової г вартості дтЗ і нормативного 
пробігу Пн вантажних автомобілів та автобусів іноземного виробництва 

строк 
експлу-
атації1, 

роки 

Умови 
експлу-
атації 

Повна маса дтЗ, т 
до 2,8 2,8 до 5,0 5,0 до 7,5 7,5 до 11,0 11,0 до 16,0 16,0 до 18,0 не менше 18,0 

Пн, тис. 
км 

г, % 
Пн, 

тис. км 
г, % 

Пн, тис. 
км 

г, % 
Пн, 

тис. км 
г, % 

Пн, 
тис. км 

г, % 
Пн, 

тис. км 
г, % 

Пн, 
тис. км 

г, % 

1 КП 16 80 21 75 32 72 42 65 53 63 63 62 84 61 

ДП 21 32 42 53 63 84 147 

2 КП 32 65 42 61 64 58 84 55 106 54 126 52 168 51 

ДП 42 64 84 106 126 168 294 

3 КП 48 55 64 52 96 50 126 48 159 45 189 43 252 42 

ДП 63 96 126 159 189 252 441 

4 КП 64 46 84 44 128 42 168 40 212 36 252 34 336 33 

ДП 84 128 168 212 252 336 588 

5 КП 80 40 105 39 160 35 210 33 245 30 315 28 420 27 

ДП 105 160 210 265 315 420 735 

6 КП 96 35 126 33 192 30 252 29 318 27 378 25 504 24 

ДП 126 192 252 318 378 504 882 

7 КП 112 30 147 29 224 27 294 26 371 24 441 22 588 21 

ДП 147 224 294 371 441 588 1029 

8 КП 128 26 168 25 256 24 336 23 424 21 504 20 672 19 

ДП 168 256 336 424 504 672 1176 

9 КП 144 24 189 22 288 21 378 20 477 19 567 18 756 17 

ДП 189 288 378 477 567 756 1323 

10 КП 160 21 210 20 320 19 420 18 530 17 630 16 840 15 

 ДП 210  320  420  530  630  840  1470  

 ___________ 
1 Після 10 років експлуатації показник г знижується на один процент за кожний рік, але не може бути мен-
шим 4 %, якщо автомобіль перебуває у справному технічному стані. 
Умовні позначення: кП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ переважно на внутріш-
ньообласних маршрутах, дП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ переважно на міжо-
бласних і міжнародних маршрутах. 
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Примітка. Проміжні значення показника г і нормативного пробігу Пн для певних, не визначених 
таблицею, термінів експлуатації автомобілів і значень їх повної маси визначаються інтерполюван-
ням. 

таблиця 1.4. коефіцієнт коригування ринкової гк вантажних автомобілів 
та автобусів іноземного виробництва за величиною пробігу 

Повна маса 
дтЗ, т 

Умови 
експлу- 
атації 

різниця між фактичним і нормативним пробігами, тис. км  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 Процент 
зменшен-
ня ринко-

вої вар-
тості ДТЗ 
унаслідок 
перепро-
бігу (-%) 

до 2,8 КП 5 10 16 20 24 28 32 35 38 40     

ДП 5 9 13 17 19 21 24 25 27 29 31 33 34 35 

2,81 до 4,99 КП 5 9 12 15 17 19 21 23 25 27     

ДП 3 5 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 

5,0 до 7,49 КП 5 9 13 17 20 22 24 26 27 28     

ДП 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 23 24 25 

7,5 до 10,99 КП 3 6 9 11 14 16 18 20 21 22     

ДП 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 

11,0 до 15,99 КП 3 6 9 12 14 16 18 20 21 22     

ДП 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 

Не менше 16 КП 3 6 9 11 14 16 18 20 21 22     

ДП 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 

 

до 2,8 КП 4 8 11 14 16 18 20 21 22 23     Процент 
збільшен-
ня ринко-

вої вар-
тості ДТЗ 
унаслідок 
недопро-
бігу (+%) 

ДП 3 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2,81 до 4,99 КП 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15    

ДП 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5,0 до 7,49 КП 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15     

ДП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7,5 до 10,99 КП 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13     

ДП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11,0 до 15,99 КП 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     

ДП 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Не менше 16 КП 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11     

ДП 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 

Умовні позначення: кП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ переважно 
на внутрішньообласних маршрутах, дП — умови експлуатації, які відповідають використанню ДТЗ 
переважно на міжобласних і міжнародних маршрутах. 

Примітка. У разі перепробігу чи недопробігу, що перевищує значення, зазначені в таблицях, слід 
приймати найближчі граничні значення. 

таблиця 1.5. Значення процентного показника ринкової 
вартості причепів гпч виробництва країн сНд 

строк експлу- 
атації, роки

вантажність причепів, т 
легкових автомобілів вантажних автомобілів 

до 0,75 0,75 до 2,0 до 2,8 2,8 до 5,0 5,0 до 7,5 7,6 до 16,0 не менше 16,0 

1 90 86 82 75 75 76 78 

2 86 81 77 70 70 72 74 

3 67 66 63 59 59 61 62 

4 60 59 55 50 50 53 54 

5 50 50 47 41 41 46 46 

6 46 45 42 35 35 38 35 

7 42 40 39 30 30 32 29 

8 35 33 33 25 25 26 23 

9 29 28 27 20 20 21 19 

10 24 23 21 16 16 17 16 
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 Примітки: 
1. Для причепів, що мають строк експлуатації більш як 10 років, показник гпч зменшується 

за кожний рік експлуатації на: 1,0 % для причепів легкових автомобілів, 0,8 % для причепів ван-
тажних автомобілів. 

2. Для технічно справних причепів гпч повинен становити не менше 4 %. 

таблиця 1.6. Значення процентного показника ринкової вартості причепів 
гпч іноземного виробництва (окрім зведених у табл. 1.5) 

строк ек-
сплуатації, 

роки 

вантажність причепів, т 
легкових автомобілів вантажних автомобілів 
до 0,75 0,75 до 2,0 до 2,8 2,8 до 5,0 5,0 до 7,5 7,6 до 16,0 не менше 16,0 

1 93 92 91 88 88 89 90 

2 89 88 83 81 81 83 84 

3 82 80 70 68 68 71 72 

4 75 72 62 59 59 63 64 

5 69 65 54 50 50 56 55 

6 63 58 49 44 44 48 45 

7 58 52 46 39 39 42 40 

8 53 46 40 35 35 36 34 

9 48 40 34 30 30 31 29 

10 43 35 30 27 27 28 26 

 Примітки: 
1. Для причепів, що мають строк експлуатації більш як 10 років, показник гпч зменшується 

за кожний рік експлуатації на: 
1,0 % для причепів легкових автомобілів; 
0,8 % для причепів вантажних автомобілів. 
2. Для технічно справних причепів гпч повинен становити не менше 4 %. 

таблиця 1.7. Значення процентного показника ринкової вартості мототехніки 
мототехніка строк експлуатації, роки 

тип робочий об’єм двигуна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мопеди до 50 см3 81 65 52 42 34 27 22 18 14 11 

Моторолери до 200 см3 83 70 57 48 40 33 28 23 19 16 

Мотоцикли 
без коляски 

до 125 см3 91 82 75 69 62 57 51 47 43 39 

125 до 175 см3 89 80 72 65 59 52 47 42 38 34 

175 до 350 см3 91 84 76 70 64 59 53 49 45 41 

не менше 350 см3 93 86 80 75 70 65 60 56 52 48 

Мотоцикли 
з коляскою 

до 350 см3 89 80 72 65 59 52 47 42 38 34 

не менше 350 см3 91 84 76 70 64 59 53 49 45 41 

 Примітки: 
1. Для мототехніки, що має строк експлуатації більш як 10 років, показник г зменшується на 2 % 

за кожний рік експлуатації. 
2. Для технічно справної мототехніки г повинен становити не менше 4 %. 

таблиця 1.8. Значення процентного показника ринкової вартості самохідних 
сільськогосподарських, лісогосподарських, будівельних машин, тракторів і комбайнів 

Строк експлуатації, роки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показник ринкової вар-
тості, % 

80 64 51 41 33 26 21 17 13 10 8 6 
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Додаток 2  
до пункту 8.5.3 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

коеФІцІЄНт втрати товарНоЇ вартостІ 
відношення а 0,03 до 0,2 0,2 до 0,33 

відношення в 
понад 
1,30 

1,30 
до 1,00 

1,00 
до 0,70 

0,70 
до 0,50 

не біль-
ше 0,50 

понад 
1,30 

1,30 
до 1,00 

1,00 
до 0,70 

0,70 
до 0,50 

не біль-
ше 0,50 

Строк 
ек-
сплуа-
тації, 
місяці 

до 2 5,5 5,0 4,5 4,25 3,75 5,75 5,25 4,75 4,25 4,0 

2 до 6 5,0 4,5 4,0 3,75 3,25 5,25 4,75 4,25 4,0 3,5 

6 до 12 4,5 4,0 3,5 3,25 3,0 4,75 4,25 4,0 3,5 3,25 

12 до 24 4,0 3,5 3,25 3,0 2,75 4,25 4,0 3,5 3,25 3,0 

24 до 36 3,5 3,25 3,0 2,75 2,5 4,0 3,5 3,25 3,0 2,75 

36 до 48 3,25 3,0 2,75 2,5 2,0 3,5 3,25 3,0 2,75 2,25 

48 до 60 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75 

60 до 72 2,75 2,5 2,25 1,5 1,0 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5 

72 до 84 2,5 2,25 2,0 1,0 0,75 2,75 2,5 2,25 1,75 1,25 
 
відношення а 0,33 до 0,45 0,45 до 0,65 

відношення в 
понад 
1,30 

1,30 
до 1,00 

1,00 
до 0,70 

0,70 
до 0,50 

не біль-
ше 0,50 

понад 
1,30 

1,30 
до 1,00 

1,00 
до 0,70 

0,70 
до 0,50 

не біль-
ше 0,50 

Строк 
ек-
сплуа-
тації, 
місяці 

до 2 6,0 5,5 5,0 4,5 4,25 6,25 5,75 5,25 4,75 4,5 

2 до 6 5,5 5,0 4,5 4,25 3,75 5,75 5,25 4,75 4,5 4,0 

6 до 12 5,0 4,5 4,25 3,75 3,5 5,25 4,75 4,5 4,0 3,75 

12 до 24 4,5 4,25 3,75 3,5 3,25 4,75 4,5 4,0 3,75 3,5 

24 до 36 4,25 3,75 3,5 3,25 3,0 4,5 4,0 3,75 3,5 3,25 

36 до 48 3,75 3,5 3,25 3,0 2,5 4,0 3,75 3,5 3,25 2,75 

48 до 60 3,5 3,25 3,0 2,5 2,0 3,75 3,5 3,25 2,75 2,25 

60 до 72 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75 35 3,25 3,0 2,5 2,0 

72 до 84 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75 
 

відношення а понад 0,66 
відношення в понад 1,30 1,30 до 1,00 1,00 до 0,70 0,70 до 0,50 не більше 0,50 

Строк 
ек-
сплуа-
тації, 
місяці 

до 2 6,5 6,0 5,5 5,0 4,75 

2 до 6 6,0 5,5 5,0 4,75 4,25 

6 до 12 5,5 5,0 4,75 4,25 4,0 

12 до 24 5,0 4,75 4,25 4,0 3,75 

24 до 36 4,75 4,25 4,0 3,75 3,5 

36 до 48 4,25 4,0 3,75 3,5 3,0 

48 до 60 4,0 3,75 3,5 3,0 2,5 

60 до 72 3,75 3,5 3,25 2,75 2,25 

72 до 84 3,5 3,25 3,0 2,5 2,0 

Примітка. 
Якщо відношення а має значення до 0,03, величина ВТВ прирівнюється до вартості відновлюва-

ного ремонту. 
Проміжні значення коефіцієнта ВТВ х і строку експлуатації визначаються інтерполюванням. 

Додаток 3  
до пункту 7.7 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

коеФІцІЄНт ФУНкцІоНальНого ЗНосУ дтЗ 
модель коефіцієнт модель коефіцієнт 

1. легкові автомобілі 
ЗАЗ-110206 1,00 ЗАЗ-1140 1,09 

ЗАЗ-1102 0,94 ЗАЗ-968М 0,42 

ЗАЗ-110216 (люкс) 1,10 ЗАЗ-968 0,40 
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модель коефіцієнт модель коефіцієнт 

ЗАЗ-1122 1,29 ЗАЗ-966, 966В 0,30 

ЗАЗ-1125 1,44 ЗАЗ-965, 965А 0,20 

ЛуАЗ-13021 1,00 ЛуАЗ-969 0,60 

ВАЗ-21070 1,00 ВАЗ-2102 0,76 

ВАЗ-21063 0,92 ВАЗ-21023 0,77 

ВАЗ-21051 0,85 ВАЗ-21021 0,81 

ВАЗ-2105 0,85 ВАЗ-21016 0,68 

ВАЗ-2104 0,91 ВАЗ-21013 0,75 

ВАЗ-21035 0,88 ВАЗ-21011 0,75 

ВАЗ-21033 0,89 ВАЗ-2101 0,67 

ВАЗ-2103 0,88   

ВАЗ-21083 1,00 ВАЗ-2108 0,98 

ВАЗ-21081 0,95   

ВАЗ-21093 1,00 ВАЗ-2109 0,98 

ВАЗ-21091 0,95   

ВАЗ-21213 1,00 ВАЗ-2121 0,89 

АЗЛК-21412 1,00 «Москвич-426» 0,56 

«Москвич-2140» 0,76 «Москвич-408» 0,52 

«Москвич-2140 Люкс» 0,83 «Москвич-407» 0,33 

«Москвич-2138» 0,69 «Москвич-403» 0,35 

«Москвич-21406» 0,74 «Москвич-402» 0,27 

«Москвич-412» 0,55 «Москвич-401, 400» 0,18 

ГАЗ-3110 (2445 см3) 1,00 ГАЗ-24-12 0,85 

ГАЗ-31029 0,96 ГАЗ-22 0,40 

ГАЗ-3102 1,10 ГАЗ-21 0,39 

ГАЗ-31022 0,92 ГАЗ-72 0,20 

ГАЗ-310212 (2300 см3) 1,72 ГАЗ-20 0,14 

ГАЗ-24 0,66 ГАЗ-13 1,54 

ГАЗ-24-02 0,79 ГАЗ-14 1,54 

ГАЗ-24-10 0,71   

УАЗ-31512 1,00 ГАЗ-69 0,56 

УАЗ-469Б 0,90   
2. вантажні автомобілі 

УАЗ-3303 1,00 УАЗ-451ДМ 0,70 

УАЗ-452Д 0,82   

ГАЗ-3307 1,00 ГАЗ-5204 0,58 

ГАЗ-53-12 0,90 ГАЗ-5203 0,55 

ГАЗ-53А 0,82   

ГАЗ-66-40 1,00 ГАЗ-66-01 0,90 

ГАЗ-66-11 0,95   

ЗИЛ-433100 1,00 ЗИЛ-130 0,60 

ЗИЛ-431410 0,85   

ЗИЛ-433420 1,00 ЗИЛ-131 0,87 

ЗИЛ-133Г40 1,00 ЗИЛ-133ГЯ 0,89 

  ЗИЛ-133Г2 0,70 

МАЗ-53371 1,00 МАЗ-5335 0,67 

  МАЗ-53352 0,75 

КрАЗ-65101 1,00 КрАЗ-257 0,76 

КрАЗ-250 0,95 КрАЗ-257Б1 0,80 

КрАЗ-65032 1,00 КрАЗ-255Б1 0,85 

Урал-4320-10 1,00 Урал-377Н 0,55 

Урал-375Д 0,67 Урал-375Н 0,77 
3. вантажні автомобілі-самоскиди 

ГАЗ-САЗ-3507-01 1,00 ГАЗ-САЗ-35053Б 0,85 

  ГАЗ-САЗ-3504 0,58 
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Налог с владельцев транспортных средств 12�
модель коефіцієнт модель коефіцієнт 

ЗИЛ-ММЗ-45085 1,00 ЗИЛ-ММЗ-4505 0,98 

ЗИЛ-ММЗ-4502 0,95 ЗИЛ-ММЗ-554М 0,89 

ЗИЛ-ММЗ-555 0,88   

МАЗ-5551 1,00 МАЗ-503А 0,77 

МАЗ-5549 0,82   

БелАЗ-75405 1,00 БелАЗ-540А 0,76 

БелАЗ-7522 0,90   

БелАЗ-75485 1,00 БелАЗ-548А 0,84 

БелАЗ-7549 1,00 БелАЗ-549 0,86 

БелАЗ-7509 0,90   

БелАЗ-75129 1,00 БелАЗ-75191 0,80 

БелАЗ-7519 0,90   

КрАЗ-6510 1,00 КрАЗ-256Б1 0,85 
4. Причепи та напівпричепи автомобільні 

СЗАП-8355 1,00 ГКБ-8350 0,90 

СЗАП-83571 1,00 ГКБ-8352 0,90 

ОдАЗ-93571 1,00 ОдАЗ-9357 0,90 
5. автобуси 

РАФ-22038-02 1,00 РАФ-2203 0,84 

РАФ-2203-01 0,90 РАФ-977 0,60 

УАЗ-2206 1,00 УАЗ-452В 0,75 

УАЗ-2206-01 0,83   

ПАЗ-3205 1,00 ПАЗ-672 0,40 

ПАЗ-3201 0,50 ПАЗ-651 0,20 

КАВЗ-3271 1,00 КАВЗ-685 0,75 

КАВЗ-3270 0,90 КАВЗ-651 0,37 

ЛАЗ-695Н 1,00 ЛАЗ-697 0,90 
6. мотоцикли 

Важкі 

ИМЗ-8.103-10 «Урал» 1,00 М-62И, М-61 0,57 

М-67 0,81 М-52 0,52 

М-66 0,74 М-72 0,42 

М-63 0,66   

КМЗ-8.155-02 «Дніпро-11» 1,00 МТ-9 «Дніпро» 0,56 

«Дніпро-12» 0,94 К-750М 0,45 

МТ-10-36 «Дніпро» 0,67 К-650 «Дніпро» 0,52 

МТ-10 «Дніпро» 0,61   

Примітка. Мотоцикли без коляски дешевші від зведених у таблицю на 20 % 

Середні 

ИЖ «Планета 5-010» 1,00 ИЖ-54А, 57М, 57К 0,90 

ИЖ «Планета-4» 0,85 ИЖ-56 0,60 

ИЖ «Планета-3» 0,72 ИЖ «Планета-Спорт» 0,90 

ИЖ «Планета-2» 0,66 ИЖ-54, 57М, 57К 0,75 

ИЖ «Планета» 0,60 ИЖ «Планета-01» 0,91 

ИЖ «Юпитер 5-020» 1,00 ИЖ «Юпитер-2» 0,69 

ИЖ «Юпитер-4» 0,90 ИЖ-ЮК «Юпитер» 0,86 

ИЖ «Юпитер-3» 0,80   

Легкі 

ММВЗ-3.112.12 «Спутник» 1,00 ММВЗ-3.11211 0,85 

ММВЗ-3.115 0,83 ММВЗ-3.112 0,77 

ММВЗ-3.111 0,71   
7. мопеди 

ЛМЗ-2.161-02 «Карпати-2» 1,00 ЛМЗ-2-153 «Верховина-5» 0,76 

ЛМЗ-2.159 «Верховина-7» 0,95 ЛМЗ-2-152 «Верховина-4» 0,70 

ЛМЗ-2-158 «Верховина-6» 0,85 МП-048 «Верховина-3» 0,66 
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модель коефіцієнт модель коефіцієнт 

РМЗ-1-413-07 «Рига-13» 1,00 РМЗ-1-411 «Рига-11» 0,90 

РМЗ-2.124М «Дельта» 1,00 «Рига-12», «Рига-3» 0,75 

РМЗ2.116 «Рига-16» 0,85 «Рига-4», «Рига-1» 0,75 

 Примітка. 
У разі відсутності довідкових даних про вартість ДТЗ, що був у користуванні, припустимо прове-

дення розрахунку його ринкової вартості за формулою (3) з використанням коефіцієнта кз і довідко-
вого значення вартості відповідного ДТЗ. У цьому разі рік виготовлення ДТЗ, який використовується 
як базовий, повинен бути максимально наближеним до року виготовлення оцінюваного ДТЗ. 

Додаток 4  
до пунктів 6.3.1; 7.29; 7.30; 7.33; 7.35.9; 8.4.3 Методики товарознавчої експертизи та оцінки до-

рожніх транспортних засобів 

додатковІ НормативНІ даНІ 

таблиця 4.1. коефіцієнт фізичного зносу пневматичних шин 
об’єкт застосування 
пневматичних шин 

hгр, 
мм 

відношення (hп/hо) поточної висоти рисунка протектора до початкової Еш, 
% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Автобуси, тролей-
буси і їхні причепи 

2 0,86 0,73 0,61 0,50 0,40 0,30 0,28 0,14 0,17 0 

Легкові автомобілі 
і причепи до них, 
мікроавтобуси 

1,6 - 0,74 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22 0,14 0,07 0 

Вантажні автомо-
білі і їхні причепи 

1 0,86 0,73 0,61 0,50 0,40 0,30 0,22 0,14 0,07 0 

Мотоцикли, мото-
ролери, мопеди 

0,8 0,87 0,74 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22 0,14 0,07 0 

 Примітка. Проміжні значення еш у разі потреби визначаються інтерполюванням. 

таблиця 4.2. відносне зменшення норм середнього ресурсу 
пневматичних шин з малою інтенсивністю експлуатації 

об’єкт застосування пневматичних шин 

ЗмеНшеННя Норм середНього ресУрсУ ПНевматичНих шиН, 
% 

залежно від року експлуатації 
4 5 6 7 8 9 10 

Автобуси, тролейбуси, вантажні авто-
мобілі і їхні причепи1 

- - 4 –– 5 8 –– 10 12 –– 15 18 –– 20 25 –– 30 

Легкові автомобілі і причепи до них, 
мікроавтобуси 

- - 5 10 15 22 30 

Мотоцикли, моторолери, мопеди 10 20 30 40 - - - 

___________ 
1 У знаменнику — дані для пневматичних шин регульованого тиску. 
Примітка. Проміжні значення середнього ресурсу визначаються інтерполюванням. 

таблиця 4.3. висота рисунка протектора пневматичних шин дорожніх транспортних засобів 
№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

1. шини легкових автомобілів 
1 155-13/6,15-13 ИЛ-143 11,0  

2 155-13/6,15-13 И-151 9,0  

3 165-13/6,45-13 АИ-168 12,0  

4 165-13/6,45-13 М-145 10,0  

5 175-16/6,95-16 ВЛИ-5 12,0  

6 185-14/7,35-14 ИД-195 10,0  

7 185-14/7,35-14 АИД-23 12,5  
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Налог с владельцев транспортных средств 12�
№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

8 185-15/7,35-15 Я-228Д 10,0  

9 5,60-15 М-59А 9,0  

10 155/70R13 БЛ-85 7,6  

11 155/80R13 Д-65 8,5  

12 135/80R13 БЦ-27 7,0  

13 145/80R13 БЦ-27 7,0  

14 155/70R13 ВС-11 7,5  

15 155/70R13 БЦ-10 9,2  

16 155/80R13 БЦ-27 7,5  

17 165/70R13 ВС-11 7,8  

18 165/70R13 ВС-2 8,8  

19 165/70R13 БЦ-19 8,5  

20 165/70R13 БЦ-7 7,8  

21 165/70R13 БЦ-30 8,0  

22 165/80R13 Д-67 8,5  

23 165/80R14 Бл-85 8,5  

24 165/80R13 МИ-166, МИ-16 8,6  

25 165/70R13 Ех-85 7,5  

26 165/80R14 МИ-180, МИ-188 8,5  

27 165/80R13 БЦ-15 8,0  

28 175/70R13 FORT 10 9,0  

29 175/70R13 ВС-43 7,5  

30 175/70R13 ИМ-251 7,0  

31 175/70R13 Вл-51 9,5 зимова 

32 175/70R13 И-508 10,0 зимова 

33 175/70R13 С-129 9,0 зимова 

34 175/70R13 Кама-503 9,0 зимова 

35 175/70R13 Я-571 9,0 зимова 

36 175/70R13 Бл-85 7,8  

37 175/70R14 Бл-85 7,8  

38 175/80R16 ДП-101 10,0  

39 175/65R14 БЦ-23 7,5  

40 175/70R13 БЦ-4 8,0  

41 175/70R13 БС-11 7,5  

42 175/70R13 БЦ-20 9,0  

43 175/70R13 Forvard-121 7,5  

44 175/70R13 ВС-42 7,5  

45 175/70R13 БЦ-6 8,6  

46 175/70R14 БЦ-16 8,6  

47 175/70R14 БЦ-6 8,6  

48 185/60R14 Кама-208 8,0  

49 185/60R14 БИ-555 7,5  

50 185/60R14 Вли-57 7,0  

51 185/65R13 БЦ-13 7,0  

52 185/65R13 БЦ-16 8,0  

53 185/65R14 БЦ-5 7,7  

54 185/65R14 БЦ-9 11,0  

55 185/65R14 ВС-40 8,0  

56 185/70R14 БЦ-6 8,8  

57 185/75R16 БЦ-24 10,0  

58 185/75R16 БЦ-25 10,0  

59 185/80R14 БЦ-15 8,5  

60 185/70R14 Бл-85 8,8  

61 195/65R15 ДП-18 9,0  
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№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

62 195/65R15 F-121 8,1  

63 195/70R14 Бл-85 8,2  

64 195/60R14 БЦ-18 8,3  

65 195/65R15 БЦ-3 8,8  

66 195/65R15 БЦ-9 11,0  

67 195/65R15 ВС-41 8,8  

68 195/75R15 БЦ-15 10,0  

69 205/65R15 БЦ-18 9,8  

70 205/70R14 БЦ-1 9,8  

71 205/70R14 БЦ-16 9,8  

72 205/70R14 ОИ-297С-1 11,2  

73 205/70R14 БЦ-6 10,7  

74 205/70R14 ОИ-297С-1 11,2  

75 205/70R14 ИД-220 9,0  

76 235/75R15 Forvard-131 12,0  

77 185/70R14 ВС-40 8,0  

78 195/70R14 ВС-40 7,0  

79 175/70R13 Nokian Hakkapeliitta Q 8,5 зимова 

80 175/70R13 M-264 Snowqueen 9,5 зимова 

81 175/70R13 82Т Nokian NRT 7,0 зимова 

82 175/70R13 82Т Matador MP 57 Sibir 7,9 зимова 

83 185/60R14 82Т Continental winter Contact, M+S 
TS-770 

8,0 зимова 

84 185/60R14 Michelin XH-1 8,0  

85 185/65R14 Nokian NRH-2 8,0  

86 185/65R13 K-162 Seven Hills 9,0 зимова 

87 195/65R15 91Т Continental winter Contact, M+S 
TS-770 

8,0 зимова 

88 195/65R15 88Т Continental winter Contact, M+S 
TS-770 

8,5 зимова 

89 195/65R15 Michelin Pilot Exalto 7,8 літня 

90 195/65R15 Uniroyal Rallye 540 8,2 літня 

91 195/65R15 Continental Premium Contact 8,0 літня 

92 195/65R15 Goodyear Eagle NCT5 7,9 літня 

93 195/65R15 Nokian NRH-2 7,7 літня 

94 195/65R15 Firestone Firehawk 700 7,6 літня 

95 195/65R15 Pirelli P6000 7,5 літня 

96 195/65R15 Fulda Carat Assuro 7,8 літня 

97 195/65R15 R-162 Seven Hills 9,0  

98 195/65R15 Continental, monti, winter, contact 8,0 зимова 

99 195/65R15 Bridgestone B330 8,1 літня 

100 205/65R15 94Q Nokian 7,0  

101 205/75R15 97Т Kumho, M+S 9,8 зимова 

102 205R16 Multitrac 106/104, № 10,5  

103 205R16 Pirelli 104, S, M+S 11,0 зимова 

104 235/75R15 105S Michelin, M+S 11,0 зимова 

105 245/75R16 Goodyear, Wrangler-HT M+S 10,0 зимова 

106 265/70R15 110S Bridgestone Dueler H/T 689 8,2  

107 265/75R16 Kumho 108/105, S 11,5  

108 275/70R16 Dunlop, Grandtrek, 114H, M+S 11,0 зимова 

109 7,50R16 Continental 121/120 14,0  

110 175/70R13 Кама-578 9,5 зимова 

111 175/70R13 Matador MP 57 Sibir 8,5 зимова 

112 175/70R13 Bridgestone WT-14 9,8 зимова 
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Налог с владельцев транспортных средств 1�1
№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

113 175/70R13 Cooper Weather Master S/T 10,5 зимова 

114 175/70R13 Partner M 232 9,9 зимова 

115 175/70R13 НИИШП-Ралли-2000 10,0 зимова 

116 175/70R13 НИИШП И-508 10,0 зимова 

117 175/70R13 Pirelli winter S performance 9,5 зимова 

118 175/70R13 Nokian Hakkapeliitta 1 9,2 зимова 

119 175/70R13 Goodyear Ultra Grip 400 10,1 зимова 

120 175/70R13 Michelin Ivalo 10,0 зимова 

121 175/70R13 Dunlop SP Arctic M3 9,6 зимова 

122 175/70R13 Dunlop M-4 SP Arctic 9,4 — 9,6 зимова 

123 175/70R13 Bridgestone WT-17 9,4 — 9,6 літня 

124 175/70R13 Gislaved Nord Frost II 9,8 зимова 

125 175/70R13 Yokohama S 760 9,0 літня 

126 175/70R13 Rosava Max Vas Forward 121 8,0 — 8,5 літня 

127 175/70R13 Matador MP 12 8,0 літня 

128 175/70R13 Barum Bravura 8,5 — 9,0 літня 

129 175/70R13 Cooper Cobra Radial G/T 9,5 — 10,0 літня 

130 175/70R13 Gislaved Speed 516 8,0 — 9,0 літня 

131 175/70R13 Continental ContiEcoContact EP 8,0 літня 

132 175/70R13 Pirelli P 3000 Energy 8,0 літня 

133 175/70R13 Bridgestone B70 8,0 літня 

134 175/70R13 Michelin Maxi Ice 8,5 зимова 

135 175/70R13 Nokian Hakkapeliitta 1 9,3 зимова 

136 175/70R13 С-129 (Сніговий барс) 9,0 зимова 

137 175/70R13 Наст Я-512 8,5 — 9,0 зимова 

138 175/70R13 M 264 Taganka Snow Queen 9,3 — 8,8 зимова 

139  Barum NR 6 15,0  

140  Barum NR 11 15,0  

141  Barum NR 15 15,0  

142  Barum NR 16 16,5  

143  Barum NR 17 16,5  

144  Barum NR 27 18,0  

145  Barum NR 28 18,0  

146  Barum NR 29 15,0  

147  Barum NR 32 15,0  

148  Barum NR 35 13,5  

149  Barum NR 37 18,0  

150  Barum NR 38 20,0  

151  Barum NR 39 17,0  

152  Barum NR 40 20,0  

153  Barum NR 42 15,0  

154  Barum NR 43 17,0  

155  Barum NR 45/33 17,5  

156  Barum NR 44 17,0  

157  Barum NR 46 15,0  

158  Barum NR 47 14,5  

159 185 R14 Barum OR 24 8,5  

160 185 R14 Barum OR 29 11,0  

161 185 R14 Barum OR 51 10,0  

162 185 R14 Barum OR 53 11,0  
2. шини вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості (мікроавтобусів) 

1 175R16С ДП-10 10,0  

2 185/75R16С БЦ-24 10,5  

3 185/80R14С БЦ-30 9,0  
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№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

4 185/80R14С БЦ-15 8,5  

5 185/75R14С Q, M+S 102/100 11,0  

6 185R14С МР300 Словакія, 102/100, № 11,0  

7 195/65R15С БЦ-3 8,8  

8 195/75R15С БЦ-15 10,0  

9 195R16С F-131 11,5  

10 195R14С БЦ-44 8,0  

11 195/75R16С (195R16С) Michelin 107/105, № 10,5  

12 8,40-15(215/90-15С) Я-245 14,0  

13 205/70R14С БЦ-1 9,8  

14 205R14С БЦ-44 8,0  

15 205/75R16С Marangani, 110/108, R 10,5  

16 215 R16С БЦ-34 12,0  

17 215/75R16С Firestone 113/111, №, M+S, Hi-
GRIP 

10,5  

18 225/75R16С БЦ-26 12,0  

19 235/75R15С БЦ-21 12,0  

20 235/75R15С БЦ-12 12,0  

21 12,00R20 И-109Б-1 24,0  

22 12,00R20 И-150А 18,0  

23 12,00-20 Д-56 16,0  

24 8,5R17,5 Firestone, 121/120 13,0  

25 11,00R20 Firestone, HP-2000, 16PR, 
150/146K 

15,0  

26 11R22,5 Firestone, PSD-3000, 148/145L, 
M+S 

20,0  

27 315/80R22,5 Michelin, X, Pilote XZA, 
154/150M, 156/150L 

20,0  

28 385/65R22,5 Firestone, HP3000, 158L 15,0  

29 7,50-20 Ех-20 15,3  

30 8,25-20 Ех-20 16,3  

31 9,00-20 Ех-20 18,5  

32 9,00 R20 Ех-21 18,0  

33 9,00 R20 Ех-12 14,0  

34 9,00 R20 И-Н190 18,0  

35 10,00 R20 Ех-21 18,5  

36 11,00 R20 Ех-21 19,0  

37 12,00 R20 Ех-21 20,0  

38 12,00-20 Ех-20 23,0  

39 14,75/80 R20 НР-54 21,0  

40 14,75/80 R20 НР-56 25,0  
3. шини суцільнометалокордні дорожніх вантажних автомобілів, автобусів 

1 10,00R20 И-А265-1, Д-2М 14,0  

2 10,00R20 И-А265, Д-2М 14,0  

3 10,00R20 И-321, Д-3МА 14,0  

4 11/70R22,5 И-305, Д-1М 15,5  

5 11 R22,5 И-336, Д-3МА 14,0  
4. шини регульованого тиску дорожніх вантажних автомобілів, призначені для експлуатації переважно 

поза дорогами загального користування 
1 10,00-18 К-65 20,0  

2 12,00-18 К-70 20,0  

3 12,00R20 КИ-113 25,0  

4 12,00-20 М-93 25,0  

5 13,00-18 К-58 20,0  

6 14,00-20 ОИ-25 28,0  
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Налог с владельцев транспортных средств 1��
№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

7 16,00-20 И-159 30,0  

8 21,5/75R21 ИД-370 23,0  

9 1100х400-533 047 20,0  

10 1200х500-508(PR-10) ИД-П284 25,0  

11 1200х500-508(PR-16) ИД-П284 25,0  

12 1200х500-508 И-247Б 20,0  

13 1220х400-533 И-П184 23,0  

14 1300х530-533 ВИД-201 25,0  

15 1300х530-533 ВИ-3 24,0  

16 1300х530-533 ИД-267 21,0  

17 1500х600-635(PR-10) В-77 25,0  

18 1500х600-635(PR-14) В-77 25,0  

19 1600х600-685 В-178 25,0  

5. шини постійного тиску позадорожніх кар’єрних автомобілів 
1 18,00-25 ВФ-76Б 35,0  

2 18,00-25 Ф-154 37,0  

3 21,00-28 ДФ-27 36,0  

4 21,00-33 ВФ-166А 35,0  

6. шини сільськогосподарських, лісогосподарських машин 
1 5,00-10 В-19А 6,5  

2 6,50-16 Д-66 21,0  

3 7,50-20 В-103 18,0  

4 7,50 R16 Ф-269 22,0  

5 8,25-20 ОМФ-163 15,0 V
max 

= 25 км/год. 

6 8,25-20 ОМФ-163 15,0 V
max 

= 50 км/год. 

7 9,00-16 Ф-277 12,0  

8 9,00-20 ВФ-223 22,0  

9 9,5 R42 Ф-289 30,0  

10 9,5 R32 Ф-268 30,0  

11 9,00 R20 ВЦФ-311 22,0  

12 9,5 R20 Ф-217 35,0  

13 10/80-20 Ф-231 20,0  

14 11,2 R20 Ф-165 38,0  

15 11,2-20 ФБЦ-35 35,0  

16 12-16 Л-163БЦ 15,0  

17 13,6 R20 Ф-331 35,0  

18 13/75 R Ф-276 10,0  

19 13,6 R38 Ф-287 35,0  

20 15,5 R38 Ф-2А 35,0  

21 15,5-38 Ф-2АД 35,0  

22 16,5/70-18 КФ-97 15,0  

23 16,9R30 TZR3 47,0  

24 16,9R30 Ф-43 40,0  

25 18,4R34 TZR2 50,0  

26 23,1-26 Я-242А6 50,0  

27 23,1R26 Ф-37 50,0  

28 23,1R21 ФД-14А 38,0  

29 28,1R26 ФД-12 47,0  

30 28,1-25 ФД-16А 47,0  

31 30,5R32 Ф-81 55,0  

32 66х43,00R25 SB-1 37,0  

33 71х47,00-25 Ф-82 50,0  

34 210/80 R16 Ф-325 24,0  
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№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

7. мотошини 
1 2,25-19 Л-156 3,0  

2 2,50/85-16 Л-264 3,5  

3 2,50-19 Л-129 7,0  

4 3,00-18 Л-251 7,0  

5 3,00-19 Л-170 5,0  

6 3,00-10 К-90 7,0  

7 3,25-19 Л-130 7,0  

8 3,25-19 С-76 5,0  

9 3,25-16 Л-133 7,0  

10 3,50-18 К-102 9,0  

11 3,50-16 Н-126 8,0  

12 3,75-19 И-40 7,0  

13 4,00-10 В-47 7,0  

14 4,00-10 К-82 7,0  

15 4,00-10С К-96 8,0  

16 5,00-10 В-19АМ 6,5  

17 670-10 Н-222 8,5  
8. шини постійного тиску вантажних автомобілів, автобусів та тролейбусів 

1 7,50-20 Я-151 15,5  

2 7,50-20 МИ-173 17,0  

3 7,50-20 ИЯ-112А 15,0  

4 7,50-20 МИ-173-1 17,5  

5 7,50 R20 ИЯ-196 15,0  

6 8,25-20 ИК-6АМ-П 16,0  

7 8,25-20 ИК-6АМ 16,0  

8 8,25-20 ИК-6АМУ 16,0  

9 8,25-20 Д-60 13,0  

10 8,25 R20 У-2 20,0  

11 8,25 R20 К-55А 18,0  

12 8,25 R20 Ки-63 18,0  

13 9,00-20 Д-46 12,5  

14 9,00-20 Д-49 16,0  

15 9,00-20 Ех-20 20,0  

16 9,00R20 (PR-12) И-Н142Б-1 21,0  

17 9,00R20 (PR-14) И-Н142Б-1 21,0  

18 9,00R20 Д-44 21,0  

19 9,00-20 И-252Б 20,0  

20 9,00-20 И-249А 18,0  

21 9,00R20 О-40БМ-1 20,0  

22 9,00R20 БЦИ-342, У-7 19,0  

23 9,00-20 МИ-155 21,0  

24 9,00 R20 МИ-151 18,0  

25 10,00-20 ИВл-1А 20,0  

26 10,00 R20 ОИ-73Б 16,0  

27 10,00R20 БЦИ-185 14,0  

28 10,00R20 И-309, Д-4 14,0  

29 10,00R20 БЦ-38 14,0  

30 10,00R22,5 БЦ-31 17,0  

31 11,00-20 Д-47 15,0  

32 11,00-20 Д-48 11,5  

33 11,00R20 И-IIIАМ 17,0  

34 11 R22,5 БЦ-32 14,5  

35 11,00R20 И-111А 17,0  
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Налог с владельцев транспортных средств 1��
№ 
з/п 

Позначення розміру 
шини 

модель шини 
висота рисунка 
протектора, мм 

Примітка 

36 11,00-20 В-195А 20,0  

37 11,00 R20 И-68А 20,0  

38 12,00-20 ИЯВ-12Б 20,0  

39 12,00-20 ИЯ-241 15,0  

40 12 R22,5 И-411 14,5  

41 12,00R20 БЦИ-150А 18,0  

42 12,00R20 И-332, Д-4 16,0  

43 12,00R20 ИД-304, У-4 22,0  

44 12,00R20 И-337, У-8 22,0  

45 12,00R24 ДП-9 18,0  

46 12,00R20 (PR-14) ИД-304, У-4 22,0  

47 12,00R20 (PR-16) ИД-304, У-4 22,0  

 

таблиця 4.4. Установлення модельного року виготовлення дтЗ за описовою частиною VIN-коду 
рік виго-
товлення 

символ 
рік виготов-

лення 
символ 

рік виготов-
лення 

символ 
рік виготов-

лення 
символ 

1971 1 1981 B 1991 M 2001 1 

1972 2 1982 C 1992 № 2002 2 

1973 3 1983 D 1993 P 2003 3 

1974 4 1984 E 1994 R 2004 4 

1975 5 1985 F 1995 S 2005 5 

1976 6 1986 G 1996 T 2006 6 

1977 7 1987 H 1997 V 2007 7 

1978 8 1988 J 1998 W 2008 8 

1979 9 1989 K 1999 X 2009 9 

1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A 

 Примітка. 
Американські, більшість європейських і азіатських виробників ДТЗ кодують модельний рік ви-

готовлення в 10-й позиції VIN-коду. 

таблиця 4.5. трудомісткість відновлювального ремонту кузовів дтЗ 

відновлення без застосуван-
ня методів газополуменевого 

нагрівання, зварювання 

відновлення із застосуван-
ням методів газополуме-

невого нагрівання, зварю-
вання 

відновлення без застосуван-
ня методів газополуменево-
го нагрівання, зварювання 

відновлення із застосу-
ванням методів газопо-
луменевого нагрівання, 

зварювання 

трудомісткість, 
нормо-години 

Площа, яка підля-
гає відновленню, 

м2 

трудомісткість, 
нормо-години 

трудомісткість, 
нормо-години 

Площа, яка підля-
гає відновленню, 

м2 

трудомісткість, 
нормо-години 

0,2 0,01 0,3 2,1 0,26 3,6 

0,2 0,02 0,4 2,2 0,27 3,7 

0,3 0,03 0,6 2,3 0,28 4,0 

0,4 0,04 0,7 2,3 0,29 4,1 

0,5 0,05 0,8 2,4 0,30 4,2 

0,5 0,06 1,0 2,5 0,31 4,4 

0,6 0,07 1,1 2,6 0,32 4,5 

0,7 0,08 1,3 2,6 0,33 4,6 

0,8 0,09 1,4 2,7 0,34 4,7 

0,8 0,10 1,5 2,8 0,35 4,9 

0,9 0,11 1,6 2,9 0,36 5,0 

1,0 0,12 1,7 2,9 0,37 5,1 

1,1 0,13 1,9 3,0 0,38 5,3 

1,1 0,14 2,0 3,0 0,39 5,4 

1,2 0,15 2,1 3,2 0,40 5,5 
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трудомісткість, 
нормо-години 

Площа, яка підля-
гає відновленню, м2 

трудомісткість, 
нормо-години 

трудомісткість, 
нормо-години 

Площа, яка підля-
гає відновленню, м2 

трудомісткість, 
нормо-години 

1,3 0,16 2,3 3,2 0,41 5,7 

1,4 0,17 2,4 3,3 0,42 5,8 

1,4 0,18 2,6 3,4 0,43 5,9 

1,5 0,19 2,7 3,5 0,44 6,0 

1,6 0,20 2,8 3,5 0,45 6,2 

1,7 0,21 2,9 3,6 0,46 6,3 

1,8 0,22 3,0 3,7 0,47 6,4 

1,9 0,23 3,2 3,8 0,48 6,5 

1,9 0,24 3,3 3,8 0,49 6,8 

2,0 0,25 3,4 3,9 0,50 6,9 

 Примітка. 
Залежно від складності конструкції пошкоджених деталей, доступності їх для застосування спеці-

альних інструментів і обладнання слід застосовувати такі коефіцієнти збільшення трудомісткості: 
для відкритих панелей (доступних для ремонту) — 1,0; 
для складових елементів, які мають складну конструкцію, обумовлену наявністю ребер жорстко-

сті, зварних з’єднань, перехідних поверхонь — 1,2; 
для складових елементів, доступ до яких для ремонту обмежений конструкцією ДТЗ — 1,3. 

таблиця 4.6. середня вартість однієї нормо-години ремонтних робіт 
для дтЗ, що ввозяться на митну територію України 

країна-експортер, з якої дтЗ увоз-
иться на митну територію України 

вартість робіт за їх видами у євро 
механічні ро-

боти 
кузовні ро-

боти 
фарбувальні 

роботи 
середня вартість однієї нормо-го-

дини ремонтних робіт 

Німеччина (легкові ДТЗ) 40,6 44,7 50,7 45 

Німеччина (вантажні ДТЗ) 42,4 44,7 50,7 46 

Іспанія 23,3 21,5 28,1 24 

Італія 20,2 19,0 19,4 20 

Великобританія 44 25,1 25,1 31 

Бельгія 24,8 24,5 24,8 25 

Нідерланди 32,2 32,2 32,2 32 

Швейцарія 44,7 45,5 45 45 
 

таблиця 4.7. Значення коефіцієнта ринку регіону к 
регіон Значення коефіцієнта ринку регіону 

Адміністративні райони і районні центри з низькою інвестиційною при-
вабливістю 

0,95 

Обласні центри, районні центри з високою інвестиційною привабливістю 1,05 

Інші райони 1,0 
 Примітка. 
Відповідно до конкретної моделі ДТЗ значення К може відрізнятися від наведених значень. 

(додаток 4 доповнено таблицею 4.7 згідно з наказом Міністерства юстиції Укра‑
їни, Фонду державного майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)

таблиця 4.8. Значення коефіцієнта приведення вартості дтЗ у провідній 
країні-експортері до його вартості в країні придбання к1 

країна придбання Значення коефіцієнта к1 

Країни Скандинавії та Балтії 0,9 

Країни Близького Сходу та Туреччина 0,8 

Нідерланди 0,85 — 0,9 

 Примітка. 
Відповідно до конкретної моделі ДТЗ значення К

1
 може відрізнятися від наведених значень. 

(додаток 4 доповнено таблицею 4.8 згідно з наказом Міністерства юстиції Укра‑
їни, Фонду державного майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732)
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Налог с владельцев транспортных средств 1��

Додаток 5  
до пунктів 7.3, 7.17, 7.35.8 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспор-

тних засобів 

додаткове ЗбІльшеННя (ЗмеНшеННя) вартостІ дорожНІх траНсПортНих ЗасобІв 

таблиця 5.1. Процент дз додаткового збільшення (зменшення) ринкової 
вартості дтЗ залежно від умов догляду, зберігання та експлуатації 

№ 
з/п 

Найменування факторів, які визначають умови експлуатації 
дз, 
% 

Примітки 

Фактори, що впливають на підвищення вартості ДТЗ 

1 Відсутність корозійних пошкоджень складових частин ку-
зова легкових автомобілів 

10,0 Для строку експлуатації не менше 
5 років ДТЗ виробництва країн 
СНД та колишньої Ради Еконо-
мічної Взаємодопомоги (РЕВД) і 7 
років — для інших ДТЗ 

2 Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування 
кузова легкових автомобілів 

5,0 

3 Виконано:  

капітальний ремонт двигуна не більше як за 1 рік до дати 
оцінки 

5,0 

капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням 
не більше як за 3 роки до дати оцінки 

15,0 

заміну кузова на новий не більше як за 5 років до дати оцін-
ки1 

30,0 

Фактори, що впливають на процент зниження вартості ДТЗ 

4 Фактори експлуатації2:   

ДТЗ експлуатувався в режимі таксі 15,0  

зміна декількох власників ДТЗ протягом трьох років 5,0  

ДТЗ перебував у повній або частковій власності юридичної 
особи 

5,0  

ДТЗ експлуатувався в умовах автошкіл 20,0  

ДТЗ експлуатувався як швидка медична допомога (окрім 
санітарних машин) 

15,0  

ДТЗ застосовувався поза дорогами загального користування 
(не менше 30 % пробігу)3 

10,0  

5 ДТЗ має корозійні пошкодження складових частин кузова  Вибирається з таблиці 5.2 або виз-
начається з урахуванням витрат, 
потрібних для усунення корозій-
них пошкоджень 

 6 ДТЗ має сліди відновлювального ремонту кузова 10,0 За наявності слідів відновлення 
трьох і більше деталей кузова 

4,0 За наявності слідів відновлення 
не більше двох деталей кузова 

7 ДТЗ має складові частини, які потребують ремонту (окрім 
заміни) 

до 
15,0 

Сліди підтікання олив та пально-
го; підвищена димність і шумність 
двигуна, порушення функціональ-
них можливостей тощо 

8 ДТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом 1,5  

 
____________
1 У разі капітального ремонту кузова або його заміни за умов, зазначених у пункті 3 таблиці, зни-

ження вартості за наявності слідів відновлювального ремонту згідно з вимогами пункту 6 не здійс-
нюється. 

2 За наявності декількох факторів експлуатації ДТЗ, які впливають на зниження його вартості 
та які обумовлені в пункті 4 таблиці, у розрахунку вартості ДТЗ використовується найбільше із цих 
значень. 

3 Зниження ринкової вартості сільськогосподарської, лісогосподарської, будівельної, спеціальної 
і спеціалізованої техніки, тракторів і комбайнів у разі застосування їх поза дорогами загального 
користування від пофарбування в кольори, які не користуються попитом, або за наявності слідів 
відновлювального ремонту кузова — не здійснюється. 
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таблиця 5.2. Проценти додаткового зменшення вартості 
дорожніх транспортних засобів з дефектами кузова 

№ 
з/п 

Найменування елементів, складових частин дтЗ 
допустиме найбільше 

зниження вартості, дз, % 

елемеНти кУЗова (пошкодження корозією) 
1 Панель підлоги кузова 4,0 

2 Коробчасті елементи жорсткості (лонжерони, поперечини, підсилювачі, 
підмоторна рама) 

6,0 

3 Пороги кузова 1,0 

4 Передок кузова:  

4.1 бризковики передніх крил 2,0 

4.2 щиток передка 3,0 

4.3 панелі передка (полиці щитків радіатора) 1,0 

4.4 бризковик облицювання радіатора 0,3 

5 Боковина кузова:  

5.1 стояки боковин 4,0 

5.2 арки боковин (бризковики боковин) 2,0 

5.3 панелі боковин 2,0 

5.4 двері 0,5 

6 Задок кузова:  

6.1 панелі задка 0,5 

6.2 полиці задка з перегородкою (стінка моторного відсіку) 0,5 

7 Дах кузова:  

7.1 панель даху 1,0 

7.2 панель бокова задня 0,3 

8 Оперення:  

8.1 крило знімне 0,5 

8.2 крило незнімне 1,0 

8.3 капот 0,5 

8.4 кришка багажника  0,5 
оббивка кУЗова (забруднення, пошкодження, потертості)  

 9 Оббивка салону (даху, стояків, боковин, полиць, дверей)   1,0

 10 Оббивка сидінь   2,0
ПоФарбУваННя кУЗова (дефекти лакофарбового покриття)  

 11 Пофарбування кузова   3,0

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ (корозія, потьмяніння, відшарування)  

 12 Хромовані покриття   3,0
скло (потертості, пошкодження)  

 13 Скло   0,5

 
Примітки: 
1. Для ДТЗ, термін експлуатації яких перевищує 8 років, значення дз, які наведені в табл. 5.2, 

зменшуються удвічі. 
2. Найбільше значення процента додаткового зменшення вартості дорожніх транспортних засобів 

з дефектами кузова не повинно перевищувати 30 %. 
3. Допустимі значення зниження вартості дз у частині пошкодження оббивки кузова, лакофар-

бового покриття, пошкодження хромованих деталей не залежать від кількості пошкоджених еле-
ментів. 
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Додаток 6  
до пункту 7.10 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

середНьорІчНІ ПробІги автобУсІв 
моделі середнє значення моделі середнє значення 

Автобуси 

ЛиАЗ-677М 106,4 КАВЗ-685М 44,8 

ЛиАЗ-677МБ 106,4 КАВЗ-3976 44,8 

ЛАЗ-4202 49,1 ПАЗ-3201 51,4 

ЛАЗ-697Р 50,2 ПАЗ-672М 46,8 

ЛАЗ-699Р 87,8 ПАЗ-3205 54,9 

ЛАЗ-695Н 85,2 УАЗ-2206 19,2 

«IKARUS-260» 71,0 УАЗ-452В 35,0 

«IKARUS-280» 67,8 РАФ-2203 «Латвія» 41,0 

«IKARUS-250», 255, 256 107,3 ГАЗ-3221 32,1 

Примітка. 
Дані про значення середньорічних пробігів інших ДТЗ в Україні наведені в довідковій літерату-

рі. 

Додаток 7  
до пункту 7.35.7 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

ЗНачеННя ПроцеНтНого ПокаЗНика риНковоЇ вартостІ дтЗ 
або його складових частиН, що ПеребУвали в користУваННІ 

І ввоЗяться На митНУ територІЮ УкраЇНи 

таблиця 7.1. Значення процентного показника ринкової вартості дтЗ, складових частин 

дтЗ, складові частини 
строк експлуатації (у роках)1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Автомобілі-самоскиди 80,0 60,5 48,5 40,0 33,0 27,5 22,5 18,0 

69,0 53,5 44,0 36,0 30,0 25,0 20,0 16,0 

Автоцистерни 82,0 61,0 44,0 31,5 23,0 17,5 13,0 11,5 

71,0 51,5 37,0 27,0 20,0 15,0 12,0 10,5 

Автобетонозмішувачі 87,0 68,5 53,5 42,0 32,5 24,0 19,0 15,5 

77,0 60,5 47,5 37,0 28,0 21,0 17,0 14,0 

Бортові платформи з автобетононасосом 91,0 77,0 64,0 52,0 40,5 30,0 21,0 16,0 

84,0 70,0 58,0 46,0 35,0 25,0 18,0 14,5 

Сміттєвози 90,0 70,5 53,0 38,0 25,0 17,0 12,0 9,5 

80,0 61,5 45,0 31,0 20,5 14,5 10,5 8,5 

Пожежні автомобілі 79 74 69 64 59 54 50 46 

Автомобілі-молоковози:         

Шасі 80,0 64,5 50,0 37,0 25,5 18,0 12,5 9,0 

72,0 57,0 43,5 31,0 21,0 15,0 10,5 8,0 

Цистерни з високоякісної сталі V2A/V4A 90,0 75,0 63,5 53,0 45,0 39,0 35,0 31,5 

82,0 69,0 58,0 48,5 41,5 37,0 33,0 29,5 

Вантажні автомобілі комунального, сільськогоспо-
дарського призначення 

90,0 76,0 66,0 58,0 50,0 42,5 36,0 30,0 

82,5 71,0 62,0 54,0 46,0 39,0 33,0 27,0 

Вантажні автомобілі лісогосподарського призначен-
ня 

90,0 71,0 57,0 45,5 35,0 26,0 18,5 12,5 

79,0 64,0 51,0 40,0 30,5 22,0 15,0 10,0 

Бавовнозбиральні та інші комбайни 70 60 50 40 30 20 10 5 

Автобуси2 85,0 69,0 61,5 55,0 49,0 43,0 37,0 31,0 

74,0 65,0 58,5 52,0 46,0 40,0 34,0 28,0 

Примітка Нормативні пробіги автобусів складають, 
тис. км: 
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дтЗ, складові частини 
строк експлуатації (у роках)1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міські автобуси 30 90 150 210 270 330 390 450 

60 120 180 240 300 360 420 480 

Міжміські автобуси 36 108 180 252 324 396 468 540 

72 144 216 288 360 432 504 576 

Автобуси далекого напрямку 60 180 300 420 540 660 780 900 

120 240 360 480 600 720 840 960 

Автобуси з кількістю місць 19 і менше 18 54 90 126 162 198 234 270 

36 72 108 144 180 216 252 288 

Житлові автомобілі 85,0 69,0 59,0 49,5 41,0 34,0 28,5 24,0 

75,0 64,0 54,0 45,0 37,5 31,0 26,0 22,0 

Стрілові вантажопідйомні крани 65 52 41 33 26 20 15 11 

Тенти для вантажних автомобілів та причепів 80,0 64,5 48,5 33,5 18,0 10,0 10,0  

72,0 56,5 41,5 25,5 10,0 10,0 10,0  

Автомобільні магнітоли 72,0 60,0 48,5 37,0 26,0 14,0 10,0  

66,0 54,5 43,0 31,5 20,0 10,0 10,0  

Двигуни 91,0 82,0 73,0 64,0 55,0 46,0 37,0 28,0 

Привід та ведучий міст 91,0 82,0 73,0 64,0 55,0 46,0 37,0 28,0 

Навісне устаткування для гідравлічних землерий-
них машин, екскаваторів 

80,0 67,0 54,5 42,0 29,0 16,5   

73,0 60,5 48,0 35,0 23,0 10,0   

Навісне устаткування для техніки, яка використо-
вується у зимовий період 

84,0 76,0 68,0 60,5 53,0 45,0 37,0 29,0 

80,0 72,0 64,0 57,0 49,0 41,0 33,5 25,5 

Навісне устаткування для спеціальних машин (ко-
сарки, лебідки та інше) 

80,0 70,5 61,5 52,0 43,0 33,5 24,0 15,0 

75,0 66,0 56,5 47,5 38,0 29,0 19,6 10,0 

Шасі вантажного автомобіля 61 45 35 28 23 18 14 11 

Холодильні установки 80,0 64,5 50,0 38,0 29,0 22,5 17,0 12,5 

72,0 57,0 43,5 33,5 25,5 20,0 14,5 10,0 

Кузови з пластикових матеріалів 85,0 73,0 63,0 53,5 45,0 38,0 31,0 25,0 

78,5 68,0 58,0 49,0 41,5 34,5 28,0 22,0 

Змінні кузови-фургони:         

Із сталі 80,0 62,0 49,5 39,5 30,5 23,5 18,5 15,0 

69,5 55,5 44,5 35,0 27,0 21,0 17,0 14,0 

З алюмінієвих сплавів 85,0 67,0 59,0 51,5 44,5 38,0 31,5 25,5 

73,5 63,0 55,0 48,0 41,0 34,5 28,5 23,0 

З багатошарової фанери із склопластиковим по-
криттям (Plywood) 

87,0 70,0 62,0 54,5 48,0 41,5 35,0 29,5 

76,5 66,0 58,0 51,0 44,5 38,0 32,5 27,0 

Кузови із зсувним боковим тентом (Curtainsider) 85,0 71,5 60,0 50,0 42,0 36,5 32,0 28,0 

78,0 65,5 55,0 46,0 39,0 34,0 30,0 26,5 

Причепи, напівпричепи з бортовою платформою 81,0 64,5 55,0 47,5 41,0 35,0 30,5 26,5 

71,5 59,0 51,0 44,0 38,0 32,5 28,5 25,0 

Причепи, напівпричепи-самоскиди 80,0 63,0 54,0 46,5 39,0 33,0 28,0 24,5 

70,0 58,0 50,0 42,5 36,0 30,5 26,0 23,0 

Контейнери 87,0 72,0 62,0 53,5 45,5 38,0 31,0 24,5 

78,0 67,0 57,5 49,5 41,5 34,5 27,5 21,0 

Причепи, напівпричепи з кузовом-цистерною з алю-
мінієвих сплавів 

86,0 73,0 61,5 51,0 42,0 35,0 29,0 23,0 

79,0 67,0 56,0 46,0 38,5 32,0 26,0 20,0 

Причепи, напівпричепи з кузовом-цистерною з висо-
коякісної сталі V2A/V4A 

86,0 74,0 64,0 55,5 48,5 42,0 36,0 30,0 

80,0 68,5 59,5 52,0 45,0 39,0 33,0 27,0 

Автокемпінги 85,0 69,0 59,0 49,5 41,0 34,0 28,5 24,0 

75,0 64,0 54,0 45,0 37,5 31,0 26,0 22,0 

Причепи для житла 86,0 70,0 62,0 54,5 48,0 42,0 36,5 32,0 

76,0 66,0 58,0 51,0 45,0 39,5 34,5 30,0 

Причепи для легкових ДТЗ:         

З алюмінієвих чи оцинкованих сплавів 82,0 68,0 58,5 51,0 45,5 40,5 35,5 30,5 

74,0 63,0 54,0 48,0 43,0 38,0 33,0 28,5 
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дтЗ, складові частини 
строк експлуатації (у роках)1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Інші 82,0 68,0 58,5 51,0 44,5 38,0 32,0 26,5 

74,0 63,0 54,0 48,0 41,0 35,0 29,0 24,0 

Причепи для торгівлі:         

Закускою і грилем 91,0 78,5 68,5 59,0 50,0 42,0 34,5 27,5 

84,5 73,5 64,0 54,5 46,0 38,0 31,0 24,0 

Випічкою, холодильні прилавки 91,0 79,0 71,0 63,0 55,0 42,0 34,5 27,5 

84,5 75,0 67,0 59,0 51,0 38,0 31,0 24,0 

Напоями (з холодильними установками чи без них) 91,0 79,5 69,0 60,5 53,0 47,0 42,0 37,5 

85,0 74,0 64,5 57,0 50,0 44,5 39,5 35,5 

____________
1 У разі двох значень у стовпці таблиці верхнє значення відповідає першому півріччю, а ниж-

нє — другому. 
2 Нормативний пробіг автобусів іноземного виробництва зведено до таблиці 7.2. 

таблиця 7.2. коефіцієнт коригування ринкової вартості гк автобусів 
іноземного виробництва за величиною пробігу 

Значення гк, % різниця між фактичним і нормативним пробігом, тис. км 

Недопробіг Перепробіг міські автобуси 
міжміські 
автобуси 

автобуси далекого 
напрямку 

автобуси з кількістю 
місць 19 і менше 

+1,0 -1,5 10 12 20 6 

+2,0 -3,0 20 24 40 12 

+3,0 -4,5 30 36 60 18 

+4,0 -6,0 40 48 80 24 

+5,5 -7,5 50 60 100 30 

+6,5 -9,0 60 72 120 36 

+7,5 -10,5 70 84 140 42 

+8,5 -12,0 80 96 160 48 

+9,0 -13,0 90 108 180 54 

+10,0 -14,0 100 120 200 60 

+10,5 -15,0 110 132 220 66 

+11,0 -16,0 120 144 240 72 

 

Додаток 8  
до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

ПерелІк рекомеНдоваНоЇ НормативНо-техНІчНоЇ, методичНоЇ, 
довІдковоЇ лІтератУри1 та комП’ЮтерНих Програм2 

1. Періодичний довідник «Бюлетень автотоварознавця». ДНДІСЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк. 
2. Періодичний довідник «Збірник цін на запасні частини. Корпорація «УкрАВТО», Київ. 

(додаток 8 доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом Міністерства юсти‑
ції України, Фонду державного майна України від 08.12.2004 р. № 137/5/2732, у зв’‑

язку з цим пункти 2 — 79 вважати відповідно пунктами 3 — 80)

3. Періодичний довідник «Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобиль-
ные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны». НАМІ, Російська Федерація. 

4. Періодичний довідник «PKW-Spezial». DAT Marktspiegel, Німеччина. 
5. Періодичний довідник «Lastkraftwagen/Transporter». DAT-Marktspiegel, Німеччина. 
6. Періодичний довідник «PKW-Zweirad». DAT-Marktspiegel, Німеччина. 
7. Періодичний довідник «Red Book». CAP Motor Research, Великобританія. 

1 Зарубіжна нормативно-технічна і довідкова література, що використовується, повинна мати пояснення 
з використання або переклад на українську чи російську мову. 

2 Комп’ютерні програми, які використовуються під час оцінки, повинні відповідати статусу науково-прикладного 
результату відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та пройти апробацію 
у державних спеціалізованих установах. 
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8. Періодичний довідник «Travel TrailerПеріодичний довідник «Travel Trailer довідник «Travel Trailerдовідник «Travel Trailer «Travel Trailer 
Guide». Kelley Blue Book Auto market report, 
США.. 

9. Періодичний довідник «Motorcycle Guide»Періодичний довідник «Motorcycle Guide» довідник «Motorcycle Guide»довідник «Motorcycle Guide» «Motorcycle Guide» 
Kelley Blue Book Auto market report, США.США.. 

10. Періодичнийдовідник«SuperSCHWACKE».Періодичнийдовідник«SuperSCHWACKE». довідник«SuperSCHWACKE».довідник«SuperSCHWACKE». «SuperSCHWACKE». 
Eurotax, Швейцарія.Швейцарія.. 

11. Періодичний довідник «Nutzfahrzeuge».Періодичний довідник «Nutzfahrzeuge». довідник «Nutzfahrzeuge».довідник «Nutzfahrzeuge». «Nutzfahrzeuge». 
Eurotax, Швейцарія.Швейцарія.. 

12. Періодичний довідник «Trailer Tax». Eu-Періодичний довідник «Trailer Tax». Eu- довідник «Trailer Tax». Eu-довідник «Trailer Tax». Eu- «Trailer Tax». Eu-
rotax, Швейцарія.Швейцарія.. 

13. Періодичний довідник «Zweirad». Eurotax,Періодичний довідник «Zweirad». Eurotax, довідник «Zweirad». Eurotax,довідник «Zweirad». Eurotax, «Zweirad». Eurotax, 
Швейцарія.. 

14. Періодичний довідник «Landmaschinen».Періодичний довідник «Landmaschinen». довідник «Landmaschinen».довідник «Landmaschinen». «Landmaschinen». 
Eurotax, Швейцарія.Швейцарія.. 

15. Періодичний довідник «Used Car Guide».Періодичний довідник «Used Car Guide». довідник «Used Car Guide».довідник «Used Car Guide». «Used Car Guide». 
Kelley Blue Book Auto market report, США.США.. 

16. Комплект періодичних довідників «Colli-Комплект періодичних довідників «Colli- періодичних довідників «Colli-періодичних довідників «Colli- довідників «Colli-довідників «Colli- «Colli-
sion estimating guide domestic» Mitchell», США.США.. 

17. Періодичний довідник «№.A.D.A. OfficialПеріодичний довідник «№.A.D.A. Official довідник «№.A.D.A. Officialдовідник «№.A.D.A. Official «№.A.D.A. Official 
used car guide». №.A.D.A., США.США.. 

18. Періодичний довідник «Auto-ident». «Eu-Періодичний довідник «Auto-ident». «Eu- довідник «Auto-ident». «Eu-довідник «Auto-ident». «Eu- «Auto-ident». «Eu-
rotax», Швейцарія.Швейцарія.. 

19. Періодичний довідник «Lackierung». «Eu-Періодичний довідник «Lackierung». «Eu- довідник «Lackierung». «Eu-довідник «Lackierung». «Eu- «Lackierung». «Eu-«Eu-
rotax», Швейцарія. 

20. Довідник «Каталог двигунів». ІОЦ СЕУ, 
Донецьк, 2000. 

21. Довідники «Европа», «Азия», «Америка», 
«Прайс-Н», Російська Федерація. 

22. Довідник «Идентификация автомобилей», 
«Прайс-Н», Російська Федерація, 2002. 

23. Правила дорожнього руху, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001 № 1306. 

24. ДСТУ 2219-93 Шини пневматичні. Кон-
струкція. Терміни та визначення. 

25. ДСТУ 2302-93 Батареї акумуляторні свин-
цеві стартерні. Приймання до ремонту і видача. 

26. ДСТУ 2322-93 Автомобілі легкові відремон-
товані. Загальні технічні умови. 

27. ДСТУ 2323-93 Автомобілі легкові і мототех-
ніка. Передпродажна підготовка. Порядок. 

28. ДСТУ 2324-93 Автомобілі легкові. Кузови. 
Приймання до ремонту і видача після ремонту. 

29. ДСТУ 2518-94 Автотранспортні засоби. 
Несівні системи автомобілів. Терміни та визна-
чення. 

30. ДСТУ 2885-94 Автотранспортні засоби. 
Автомобілі легкові. Типи кузовів. Терміни та виз-
начення. 

31. ДСТУ 2886-94 Автотранспортні засоби. 
Гальмівні властивості. Терміни та визначення. 

32. ДСТУ 2919-94 Автотранспортні засоби. 
Гальмівні системи. Терміни та визначення. 

33. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінюван-
ня якості. Терміни та визначення. 

34. ДСТУ 2942-94 Автотранспортні засоби. 

Тягово-швидкісні властивості та паливна еконо-
мічність. Терміни та визначення. 

35. ДСТУ 2947-94 Автотранспортні засоби. 
Підвіски автомобілів. Терміни та визначення. 

36. ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. 
Типи. Терміни та визначення. 

37. ДСТУ 3519-97 Засоби транспортні дорожні. 
Причепи та напівпричепи спеціалізовані. Термі-
ни та визначення. 

38. ДСТУ 3649-97 Засоби транспортні дорожні. 
Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного 
стану та методи контролю. 

39. ДСТУ 3729-98 Дорожній транспорт. При-
води гальмівні пневматичні. Терміни та визна-
чення. 

40. ДСТУ 3850-99 Засоби транспортні дорожні. 
Причепи та напівпричепи спеціалізовані. Загаль-
ні технічні умови. 

41. ТУ 238 України 36-92 Автомобілі і їх скла-
дові частини. Здача до капітального ремонту 
та приймання з капітального ремонту. 

42. ТУ 238 України 03 112 739-017-99 Покриш-
ки пневматичних автомобільних шин і безкамер-
ні шини, придатні для відновлення накладанням 
нового протектора. 

43. ГОСТ 7593-80 «Покрытия лакокрасочные 
грузовых автомобилей. Технические требова-
ния». 

44. ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты 
от коррозии и старения. Покрытия лакокрасоч-
ные. Группы, технические требования и обо-
значения». 

45. ГОСТ 9.105-80 «Единая система защиты 
от коррозии и старения. Покрытия лакокрасоч-
ные. Классификация и основные параметры 
методов окрашивания». 

46. ГОСТ 9.402-80 «Единая система защиты 
от коррозии и старения. Покрытия лакокрасоч-
ные. Подготовка металлических поверхностей 
перед окрашиванием». 

47. РСТ УРСР 1683-88 Деталі автомобільні. 
Здача та видача при централізованому відновлен-
ні. Загальні технічні умови. 

48. РСТ УРСР 1719-87 Кузови-фургони. Тех-
нічні умови. 

49. РСТ УРСР 1777-77 Мотовелосипеди відре-
монтовані. Загальні технічні умови. 

50. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
ВАЗ-2121, 21213, 21214 и их модификаций», 
АО «АвтоВАЗ», Тольятті, 2000, 136с. 

51. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций», 
АО «АвтоВАЗ», Тольятті, 2000, 150с. 

52. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
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ВАЗ-2120 и их модификаций», АО «АвтоВАЗ», 
Тольятті, 2001, 111с. 

53. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2115 и их модификаций», 
АО «АвтоВАЗ», Тольятті, 2002, 175с. 

54. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
ВАЗ-2101-2107 и их модификаций», АО «Авто-
ВАЗ», Тольятті, 1997, 147с. 

55. «Трудоемкости работ (услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобилей 
ВАЗ-2110, 2111, 2112 и их модификаций», АО «Ав-
тоВАЗ», Тольятті, 2001, 160с. 

56. «Нормы расхода основных и вспомогатель-
ных материалов для технического обслуживания 
и ремонта автомобилей ВАЗ», АО «АвтоВАЗ», 
Тольятті, 1997, 35с. 

57. «Сборник нормативов трудоемкостей 
на предпродажную подготовку, техническое 
обслуживание и ремонт легковых автомобилей 
производства «ГАЗ»«, ЗАО «ГАЗтехсервис», Н. 
Новгород, 1997, 139с. 

58. «Сборник нормативов трудоемкостей 
на предпродажную подготовку, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей «ГАЗель» 
ГАЗ-3302 и модификаций», ЗАО «ГАЗтехсервис», 
Н. Новгород, 1998, 69с. 

59. «Сборник нормативов трудоемкостей 
на предпродажную подготовку, техническое об-
служивание и ремонт автомобилей «Соболь»«, 
ЗАО «ГАЗтехсервис», Н. Новгород, 1999, 91с. 

60. РД 37.009.027-93 «Сборник нормативов 
трудоемкостей на техническое обслуживание 
и ремонт легковых автомобилей. Часть 3. Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобилей 
АЗЛК И ИЖ», АО «Автосельхозмаш-Холдинг», 
Москва, 1993, 235с. 

61. «Сборник нормативов трудоемкостей 
на техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей. Часть 1. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ», АО «Авто-
сельхозмаш-Холдинг», Москва, 1993, 100с. 

62. РД 37.009.027-93. «Сборник нормативов 
трудоемкостей на техническое обслуживание 
и ремонт легковых автомобилей. Часть 4. Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобилей 
УАЗ», АО «Автосельхозмаш-Холдинг», Москва, 
1993, 45с. 

63. «Нормы расхода лакокрасочных матери-
алов для ремонтной окраски автомобилей», ВПО 
«Союзавтотехобслуживание», Москва, 1979, 5с. 

64. «Типовые нормы времени на ремонт грузо-
вых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ и КАЗ с карбю-
раторными двигателями и их агрегатов», Москва, 
«Сириус», 1980, 110с. 

65. «Типовые нормы времени на ремонт в усло-
виях автотранспортных предприятий на автобус 
ПАЗ-652», Москва, 1997, 116с. 

66. «Типовые нормы времени на ремонт грузо-
вых автомобилей марок МАЗ, КамАЗ, КрАЗ с ди-
зельными двигателями и их агрегатов», Москва, 
«Сириус», 1997, 92с. 

67. ТУ 4538-140-00232934-98 «Приемка в ре-
монт и выпуск из ремонта кузовов легковых 
автомобилей ВАЗ предприятиями АвтоВАЗте-
хобслуживания». 

68. «Правила эксплуатации автомобильных 
шин», Москва, «Химия», 1983, 176с. 

69. Норми експлуатаційного пробігу автомо-
більних шин, затверджені наказом Міністерства 
транспорту України від 08.12.97 № 420. 

70. НД 71214 У 95120-157-97 Правила нагля-
ду та підтримання в робочому стані стартерних 
свинцево-кислотних акумуляторних батарей, 
термін дії якого в частині норм середнього ресур-
су акумуляторних батарей продовжений наказом 
Міністерства транспорту України від 22.11.2002 
№ 835. 

71. Комп’ютерні програми «Audatex M21», 
«Audatex M95», «Audatex», Німеччина. 

72. Комп’ютерна програма «НАМИ-Сервис». 
НАМИ, Російська Федерація. 

73. Комп’ютерна програма «AUTOExpert». 
НАМИ, Російська Федерація. 

74. Комп’ютерна програма «Don.Rest». ДНДІ-
СЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк. 

75. Комп’ютерна програма «Der Gross DAT». 
DAT Marktspiegel, Німеччина. 

76. Комп’ютерна програма «Silver DAT II», 
російська версія. DAT Marktspiegel, AvtoMobil, 
Німеччина, Росія. 

77. Комп’ютерна програма «Електронна версія 
каталогу двигунів транспортних засобів». ДНДІ-
СЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк. 

78. Комп’ютерна програма «Розшифровка ко-
дів VIN». НАМИ, Російська Федерація. 

79. Комп’ютерна програма «Auto VIN». Науко-
во-дослідне бюро судових експертиз «Сантодор», 
Київ. 

80. «Установление фактических данных 
об автомобилях, методами криминалисти-
ческих экспертиз», Прохоров-Лукин Г. В., К. 
2000. 
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Відповідно до Положення про Державну митну 
службу України, затвердженого Указом Прези-
дента України від 24.08.2000 № 1022, і з метою 
вдосконалення митного контролю та митного 
оформлення транспортних засобів, що перемі-
щуються громадянами через митний кордон 
України, НакаЗУЮ: 

1. Затвердити Правила митного контролю 
та митного оформлення транспортних засобів, 
що переміщуються громадянами через митний 
кордон України (далі — Правила), що додають-
ся. 

2. Уважати такими, що втратили чинність, 
накази Держмитслужби України від 25.06.99 
№ 393 «Про затвердження Правил митного 
оформлення транспортних засобів, номерних 
вузлів та агрегатів, що переміщуються через 
митний кордон України» (із змінами й доповнен-
нями), зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 29.07.99 за № 516/3809, від 26.07.2000 
№ 407 «Про затвердження Порядку заповнення 
декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення 
транспортного засобу індивідуального користу-
вання, номерного вузла чи агрегату» (із змінами 
й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 10.08.2000 за № 491/4712, від 
06.09.2000 № 490 «Про затвердження Положення 
про порядок здійснення контролю за доставкою 
в митниці призначення транспортних засобів 
індивідуального користування, знятих з обліку 
в реєстраційних органах іноземних держав», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
20.09.2000 за № 627/4848, і від 12.10.2001 № 664 
«Про затвердження Порядку здійснення митно-
го контролю та митного оформлення окремих 
транспортних засобів, що ввозяться громадя-
нами на митну територію України» (із змінами 
й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 14.11.2001 за № 949/6140. 

3. Управлінню контролю за переміщенням 
вантажів (Луговець В. А.) протягом 60 днів з дня 
офіційного опублікування цього наказу розроби-
ти проект Порядку здійснення контролю за до-
ставкою в митниці призначення транспортних 
засобів особистого користування, що переміщу-
ються через митну територію України транзитом, 

і подати його в установленому порядку на затвер-
дження. 

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звіт-
ності (Околіта М. В.) протягом 60 днів з дня офі-
ційного опублікування цього наказу розробити 
проект Порядку внесення та повернення грошової 
застави при переміщенні транспортних засобів 
громадян через митну територію України і по-
дати його в установленому порядку на затвер-
дження. 

5. Департаменту інформаційних технологій 
та митної статистики (Копосов С. А.) протягом 
60 днів з дня офіційного опублікування цього 
наказу розробити програмно-інформаційний 
комплекс «Транспортні засоби громадян» і забез-
печити запровадження в митних органах. 

6. Департаменту декларування та митних ре-
жимів (Науменко В. П.) протягом 60 днів з дня 
офіційного опублікування цього наказу розро-
бити проект Порядку заповнення граф вантажної 
митної декларації при вивезенні громадянами 
транспортних засобів за межі митної території 
України для вільного обігу і подати його в уста-
новленому порядку на затвердження. 

7. Департаменту декларування та митних ре-
жимів (Науменко В. П.) та Юридичному департа-
менту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

8. Прес-службі (Клочок В. П.) забезпечити 
висвітлення цього наказу в засобах масової інфор-
мації після його офіційного опублікування. 

9. Департаменту міжнародного митного спів-
робітництва (Завтур Д. О.) інформувати Міністер-
ство закордонних справ України та митні органи 
суміжних з Україною держав про вимоги цього 
наказу після його офіційного опублікування. 

10. Начальникам митниць інформувати грома-
дян і заінтересовані організації після офіційного 
опублікування цього наказу про вимоги Правил, 
у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих 
засобах масової інформації та на наочних інфор-
маційних стендах у місцях розташування відпо-
відних підрозділів митниці й у пунктах пропуску 
через державний кордон України. 

11. Установити, що цей наказ, крім пунктів 1 

Про затвердження Правил митного контролю та митного 
оформлення трансПортних засобів, що ПереміщУються 
громадянами через митний кордон України 

наказ держмитслужби України від 1�.11.2005 р. № 1118 

зареєстровано в мінюсті України 25.11.2005 р. за № 1428/11�08 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами  

Держмитслужби України від 03.07.2006 р. № 550, від 15.11.2006 р. № 1010
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і 2, набирає чинності після його офіційного опу-
блікування; пункти 1 і 2 — через 80 днів з дня 
його офіційного опублікування. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти 
на першого заступника Голови Держмитслужби 
України Федорова О. О. 

Голова Держмитслужби України О. Б. Єгоров 

Правила митного контролю та митного оформлення 
трансПортних засобів, що ПереміщУються 
громадянами через митний кордон України 

затверджено наказом держмитслужби України від 1�.11.2005 р. № 1118

зареєстровано в мінюсті України 25.11.2005 р. за № 1428/11�08 

1. Загальні положення 
1.1. Дія цих Правил поширюється на транс-

портні засоби (далі — ТЗ), що переміщуються 
через митний кордон України громадянами, які 
не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльно-
сті, для постійного користування (у тому числі 
з метою розкомплектування на запасні частини) 
на митній території України (за її межами) або 
з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться 
за межі митної території України. 

Вимоги цих Правил не застосовуються за умо-
ви документального підтвердження, що транс-
портні засоби увозяться для особистого користу-
вання особами, зазначеними в статтях 287 — 290, 
292 — 294 Митного кодексу України. 

1.2. Терміни, що вживаються в цих Прави-
лах: 

власник ТЗ — громадянин, що відповідно 
до законів України має право власності на ТЗ, яке 
підтверджується документально; 

документи, що підтверджують право власності 
на ТЗ: 

а) придбані (отримані) у громадян чи підпри-
ємств, — засвідчені нотаріально в країні придбан-
ня або в консульських установах чи в посольствах 
України договори купівлі-продажу, міни чи да-
рування тощо; 

б) придбані у підприємств, — оформлені 
на відповідних бланках і завірені печатками 
цих осіб чи інших організацій та установ оригі-
нали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвой-
сів, інших документів. У цих документах, крім 
чеків, згідно з формою відповідного бланка по-
винні бути зазначені дата продажу, номери шасі 
(рами), кузова (або ідентифікаційний номер), 
двигуна ТЗ, його модель і рік виготовлення, 
а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій 
продано ТЗ; 

в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні 
книжки, реєстраційні свідоцтва та інші докумен-
ти на ТЗ, видані вповноваженими органами кра-

їни придбання, із зазначенням власника ТЗ або 
відміткою про зняття ТЗ з обліку; 

ідентифікаційний номер ТЗ (далі — іденти-
фікаційний номер) — номер (Vehicle Identifica-
tion Number — VIN) ТЗ, що є структурованим 
поєднанням буквено-цифрових символів і при-
своюється виробником ТЗ з метою ідентифікації 
останнього та наноситься на деталі кузова, шасі 
(рами); 

квитанція МД-1 — уніфікована митна кви-
танція МД-1, на підставі якої здійснюються при-
йняття товарів на зберігання митним органом 
відповідно до законодавства, справляння митним 
органом з громадян платежів за ТЗ, що переміщу-
ються цими громадянами через митний кордон 
України й підлягають оподаткуванню згідно 
із законодавством, а також справляння митним 
органом з громадян грошової застави у випадках, 
установлених законодавством. Форму квитанції 
МД-1 установлено Порядком застосування уні-
фікованої митної квитанції МД-1, затвердженим 
наказом Державної митної служби України від 
04.01.2005 № 1, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346; 

митна декларація — документ, форму якого 
затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.07.97 № 748 «Про перелік відо-
мостей, що оголошуються громадянами за вста-
новленою формою у разі переміщення ними через 
митний кордон України товарів та інших предме-
тів» і в якому містяться відомості про предмети, 
що переміщуються громадянами через митний 
кордон України; 

номерний вузол — вузол, що класифікується 
за кодом 8706 або 8707 згідно з Українською кла-
сифікацією товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (далі — УКТЗЕД), призначений для ТЗ за 
кодами 8701 — 8705 згідно з УКТЗЕД і при заміні 
якого реєстраційний орган робить у технічному 
паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про 
його заміну; 
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обставини непереборної сили — смерть власни-
ка ТЗ; стихійне лихо (пожежа, повінь, інше сти-
хійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема 
замерзання моря, проток, портів тощо, закриття 
шляхів, проток, каналів, перевалів); військові 
дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який 
переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії третіх 
осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня 
пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне 
або часткове його пошкодження; неможливість 
подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця 
створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, 
життю чи здоров’ю людей або навколишньому 
середовищу; інші схожі за характером обставини 
чи події; 

посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі — Посвід-
чення) — документ суворої звітності, що видаєть-
ся митницею власнику ТЗ (уповноваженій особі) 
для реєстрації цього ТЗ на ім’я особи, зазначеної 
в цьому документі, у відповідних реєстраційних 
органах у встановлений законодавством строк; 

постійне користування — розпорядження 
ТЗ, пропущеним митними органами України 
через митний кордон України для вільного обігу 
на митній території України (за її межами); 

транзит — переміщення ТЗ під митним 
контролем з одного пункту пропуску через дер-
жавний кордон України (при ввезенні на митну 
територію України) в інший пункт пропуску 
через державний кордон України (при вивезенні 
за межі митної території України) у незмінному 
стані, крім природних утрат, у строк, визначений 
митним органом відправлення, і без викори-
стання з іншою метою, ніж була заявлена цьому 
митному органу; 

ТЗ — ТЗ, що класифікуються за кодами 8701, 
8702, 8703, 8704, 8705, 8711 (крім мопедів, вело-
сипедів з допоміжним мотором) або 8716 згідно 
з УКТЗЕД, і номерні вузли та агрегати до них; 

Інші терміни вживаються у цих Правилах 
у значеннях, установлених: 

Законом України «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й опо-
даткування особистих речей, товарів та транс-
портних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України» — 
громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-не-
резиденти, постійне місце проживання; 

Митним кодексом України — ввезення това-
рів і транспортних засобів на митну територію 
України (далі — ввезення), вивезення товарів 
і транспортних засобів за межі митної території 
України (далі — вивезення), вільний обіг, зона 
митного контролю, митний контроль, митне 
оформлення, переміщення товарів через митний 
кордон України у вантажних відправленнях 
(далі — переміщення через митний кордон Укра-

їни), переміщення товарів через митний кордон 
України в несупроводжуваному багажі (далі — 
переміщення через митний кордон України), пере-
міщення товарів через митний кордон України 
в супроводжуваному багажі (далі — переміщення 
через митний кордон України), предмети, про-
пуск товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України (далі — пропуск), підприємство, 
уповноважена особа; 

Положенням про вантажну митну декларацію, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.06.97 № 574, — вантажна митна 
декларація. 

1.3. ТЗ для здійснення митного контролю 
та митного оформлення може бути пред’явлений 
митному органу як власником, так і вповноваже-
ною особою. 

1.4. ТЗ, що переміщуються через митний 
кордон України громадянами, перебувають під 
митним контролем: 

при ввезенні для постійного користування — 
з моменту перетину митного кордону України 
до завершення митного оформлення; 

при ввезенні з метою транзиту — з моменту 
перетину митного кордону України до вивезення 
за межі митної території України; 

при вивезенні для постійного користування 
або тимчасово — з моменту пред’явлення мит-
ному органу та декларування до завершення 
митного оформлення та вивезення за межі митної 
території України. 

1.5. Сплата податків і зборів (обов’язкових 
платежів), нарахованих митним органом, здійс-
нюється із застосуванням квитанції МД-1 у по-
рядку, що встановлюється Держмитслужбою 
України. Порядок застосування уніфікованої 
митної квитанції МД-1 затверджено наказом 
Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 
і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20.01.2005 за № 66/10346. 

1.6. Унесення та повернення грошової застави 
при ввезенні громадянами ТЗ з метою транзиту 
здійснюються в порядку, що визначається Держ-
митслужбою України. 

1.7. Власник ТЗ або уповноважена особа, які 
переміщують ТЗ через митний кордон України, 
пред’являють його митному органу й подають 
такі документи: 

що підтверджують право власності на ТЗ; 
що підтверджують право на надання пільг 

в оподаткуванні (у разі митного оформлення 
ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні); 

інші документи, потрібні для митного оформ-
лення ТЗ, подання яких митному органу перед-
бачено законодавством України. 

1.8. Визначення року виготовлення ТЗ здійс-
нюється на основі даних його виробника, що мі-
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стяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Між-
народною організацією стандартизації (ISO) 
запроваджено з 1976 року міжнародний стандарт 
ідентифікаційних позначень автомобіля — ISO 
3779-1983, за яким визначається ідентифікацій-
ний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивіду-
альний для кожного ТЗ. 

У разі визначення року виготовлення ТЗ не-
обхідно враховувати те, що за міжнародним стан-
дартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають 
в ідентифікаційному номері або календарний, або 
модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний 
модельний рік починається після 1 липня поточ-
ного календарного року. 

Стандартом ISO-3779-1983 для кодування мо-
дельних років виготовлення ТЗ рекомендовано 
використання 10-го символу у 17-значному іден-
тифікаційному номері та символів, наведених 
у таблиці 4.4 додатка 4 до Методики товарознав-
чої експертизи та оцінки дорожніх транспортних 
засобів, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції України, Фонду державного майна 
України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстро-
ваної в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 
за № 1074/8395. 

Календарний і модельний роки виготовлення 
можуть також визначатися за розпізнавальною 
частиною ідентифікаційного номера (останні 8 
знаків). 

Більшість виробників ТЗ зазначають рік виго-
товлення 10-м символом у 17-значному ідентифі-
каційному номері. Разом з тим існують виробни-
ки ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком, 
розміщеним в іншому місці ідентифікаційного 
номера ТЗ. Деякі виробники формують іденти-
фікаційний номер ТЗ, у якому рік виготовлення 
взагалі не зазначається. 

За рік виготовлення ТЗ приймається календар-
на дата його виготовлення (день, місяць, рік). 

Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не 
міститься повна інформація про календарну дату 
його виготовлення, то такою датою вважається 
дата виготовлення, зазначена в технічних доку-
ментах виробника ТЗ. 

Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, 
який перебував у користуванні, визначити 
за його ідентифікаційним номером неможливо, 
то за основу береться рік виготовлення, виз-
начений за його ідентифікаційним номером, 
з урахуванням календарної дати першої реє-
страції ТЗ. 

Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував 
у користуванні, є дата, зазначена в спеціальній 
графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстра-
цію), наприклад, паспорта німецького зразка, або 
дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про 
реєстрацію). 

У разі відсутності даних про дату першої реє-
страції, коли модельний чи календарний рік ви-
готовлення ТЗ, зазначений в ідентифікаційному 
номері, збігається з роком початку його експлуа-
тації, датою виготовлення вважати 1 січня року, 
зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ. 

Якщо встановлений за ідентифікаційним но-
мером модельний рік виготовлення не збігається 
з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено 
в реєстраційному документі, й перевищує його, 
датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного 
в реєстраційних документах року. 

Якщо встановлений за ідентифікаційним но-
мером календарний або модельний рік виготов-
лення не збігається з роком початку експлуатації 
ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, 
і є меншим за нього, датою виготовлення вважати 
1 січня календарного року, зазначеного в іденти-
фікаційному номері. 

У разі неможливості визначення року виго-
товлення ТЗ за ідентифікаційним номером роком 
виготовлення вважати рік, що значиться в реє-
страційних і технічних документах на ТЗ. 

При цьому в разі відсутності в реєстраційних 
і технічних документах на ТЗ календарної дати 
виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 січня 
року, зазначеного в реєстраційних і технічних 
документах на ТЗ. 

Датою початку користування ТЗ, що були 
в користуванні та ввозяться на митну територію 
України, уважається дата першої реєстрації 
ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які 
видані вповноваженими державними органами 
та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній 
основі. У разі відсутності реєстраційних доку-
ментів першої реєстрації ТЗ датою початку кори-
стування вважати перший день першого місяця 
року, зазначеного в ідентифікаційному номері 
ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері 
року виготовлення — 1 січня року виготовлення, 
зазначеного в реєстраційних документах. 

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо 
визначення року виготовлення ТЗ достовірність 
установлюється експертом, що має свідоцтво про 
право проведення експертних досліджень з від-
повідної експертної спеціальності та внесений 
до Реєстру атестованих судових експертів дер-
жавних і підприємницьких структур та громадян 
Міністерства юстиції України.

(пункт 1.8 глави 1 у редакції наказу Державної 
митної служби України від 15.11.2006 р. № 1010)

1.9. Не підлягає пропуску через митний кордон 
України ТЗ: 

номер кузова (або ідентифікаційний номер), 
шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підро-
блено або не відповідає запису в реєстраційних 
документах; 
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що ввозиться в Україну громадянином для 
постійного користування, не знятий з обліку 
в реєстраційних органах країни придбання або 
іншої країни; 

що вивозиться за межі України громадянином 
для постійного користування, не знятий з обліку 
в підрозділах МВС України, які відповідно до за-
конодавства України вповноважені здійснювати 
державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ; 

увезення якого в Україну згідно із законодав-
ством заборонено за віком або на який відсутні 
документи, що підтверджують право власності 
на ТЗ; 

що ввозиться в Україну для постійного кори-
стування й за який не сплачено податки та збори 
(обов’язкові платежі); 

який знято з обліку, увозиться з метою тран-
зиту й за який не внесено грошову заставу. 

У разі виявлення ознак порушень митних пра-
вил посадова особа митного органу, яка здійснює 
митний контроль та митне оформлення ТЗ, ужи-
ває заходів відповідно до законодавства України 
з питань митної справи. 

1.10. ТЗ, не пропущені через митний кордон 
України внаслідок установлених заборон чи обме-
жень на їх увезення в Україну, а також несплати 
встановлених податків і зборів (обов’язкових 
платежів), підлягають вивезенню з території 
України або переданню на склад митного органу 
оформлення для зберігання відповідно до Митно-
го кодексу України. 

1.11. У разі прийняття власником (уповнова-
женою особою) рішення про повернення в суміж-
ну державу ТЗ, не пропущеного через митний 
кордон України, власник (уповноважена ним осо-
ба) заповнює два примірники митної декларації 
на вивезення такого ТЗ. 

Вивезення за межі митної території України 
ТЗ, не пропущеного через митний кордон Украї-
ни, проводиться виключно в тому пункті пропу-
ску через державний кордон України, у якому цей 
ТЗ був заявлений до митного оформлення. 

Після завершення митного оформлення 
ТЗ для вивезення один примірник митної де-
кларації з відмітками посадової особи митного 
органу про завершення митного оформлення 
передається власникові ТЗ (уповноваженій осо-
бі), другий примірник залишається в справах 
митного органу та підшивається до митної де-
кларації чи зобов’язання про транзит разом з ін-
шими документами (або їх копіями), на підставі 
яких проводилися митний контроль і митне 
оформлення при ввезенні ТЗ на митну територію 
України. 

Повернення ТЗ за рішенням власника (уповно-
важеної особи) здійснюється за умови відсутності 
в його діях ознак порушень митних правил. 

1.12. Митні органи для звітності та форму-
вання статистичних даних ведуть облік ТЗ, 
що переміщуються через митний кордон України 
і належать громадянам, із застосуванням Єдиної 
автоматизованої інформаційної системи Держ-
митслужби України (далі — ЄАІС). 

1.13. Формування вповноваженими посадови-
ми особами митного органу електронних копій 
митних декларацій, зобов’язань про транзит 
здійснюється з використанням програмно-інфор-
маційного комплексу (далі — ПІК) «Транспортні 
засоби громадян». 

За відсутності належних умов для застосуван-
ня ПІК «Транспортні засоби громадян» ЄАІС без-
посередньо під час оформлення ТЗ уповноваженій 
посадовій особі митного органу дозволяється 
вносити інформацію про оформлені протягом 
робочої зміни митні декларації, зобов’язання про 
транзит до відповідної бази даних митного органу 
за допомогою ПІК «Транспортні засоби громадян» 
і передавати її до ЄАІС протягом чотирьох годин 
після закінчення робочої зміни. 

1.14. У разі, якщо виробником при виготовлен-
ні ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер 
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 
3779, до митних декларацій, письмових зобов’я-
зань про транзит чи про доставку ТЗ до митного 
органу вноситься інформація про заводський но-
мер кузова, шасі (рами), який використовується 
цим виробником. 

Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості 
про номер і робочий об’єм двигуна до митних 
декларацій, письмових зобов’язань про транзит 
чи про доставку ТЗ до митного органу не вно-
сяться. 

1.15. Електронні копії митних декларацій, 
зобов’язань про транзит чи про доставку ТЗ до 
митного органу передаються до ЄАІС засобами 
електронної пошти, а для внесення відміток 
до таких електронних копій використовуються 
оперативні канали зв’язку. У разі відсутності 
зв’язку з ЄАІС передання згаданих електронних 
копій чи внесення відміток до них здійснюється 
одразу після поновлення зв’язку з ЄАІС. 

У разі відсутності зв’язку з ЄАІС або при ви-
явленні невідповідності ТЗ даним, заявленим 
у митній декларації, зобов’язанні про транзит 
чи про доставку ТЗ до митного органу, зазначеним 
у документах на цей ТЗ, а також наявним у ЄАІС, 
під час митного оформлення ТЗ, що вивозиться 
громадянином після транзиту, вирішення пи-
тання пропуску таких ТЗ через митний кордон 
України можливе за умови отримання засобами 
електронної пошти від митного органу, який 
здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його 
на митну територію України, підтвердження да-
них митного оформлення цього ТЗ. Запити мит-
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Налог с владельцев транспортных средств 1��

них органів щодо підтвердження даних митного 
оформлення ТЗ, надіслані засобами електронної 
пошти до митного органу, який здійснив митне 
оформлення ТЗ при ввезенні його на митну те-
риторію України, розглядаються цим митним 
органом у строк, що не перевищує однієї години 
з моменту одержання запиту. 

Запит до ЄАІС для внесення відміток до елек-
тронної копії митної декларації, зобов’язання про 
транзит чи про доставку ТЗ до митного органу 
здійснюється за: 

кодом підрозділу, який здійснив митне 
оформлення ТЗ при його ввезенні на митну 
територію України, згідно з Класифікатором 
митних органів та їх структурних підрозділів, 
спеціалізованих митних установ та організа-
цій, затвердженим наказом Держмитслужби 
України від 26.04.2006 № 335 (зі змінами) 
(далі — Класифікатор); 

(абзац четвертий пункту 1.15 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Державної мит‑

ної служби України від 03.07.2006 р. № 550)

ідентифікаційним номером. У разі, якщо ви-
робником ТЗ не застосовується ідентифікаційний 
номер відповідно до вимог міжнародного стандар-
ту ISO 3779, то в запиті зазначається заводський 
номер кузова, шасі (рами), який використовуєть-
ся цим виробником; 

датою оформлення митної декларації, зобов’я-
зання про транзит чи про доставку ТЗ до митного 
органу. 

1.16. Департамент інформаційних технологій 
та митної статистики Держмитслужби України 
забезпечує посадовим особам митного органу 
в межах їх повноважень доступ до ЄАІС. 

Перелік посадових осіб, які мають право 
вносити інформацію про оформлені митні де-
кларації, зобов’язання про транзит чи про до-
ставку ТЗ до митного органу до відповідної бази 
даних митного органу, використовувати ПІК 
«Транспортні засоби громадян» для формування 
електронних копій митних декларацій, зобов’я-
зань про транзит чи про доставку ТЗ до митного 
органу, формувати із застосуванням цього ПІК 
звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію 
про оформлені протягом певного періоду митні 
декларації, зобов’язання про транзит чи про до-
ставку ТЗ до митного органу та вносити відмітки 
до їх електронних копій, затверджується наказом 
митного органу. 

Відповідальність за забезпечення внесення 
до відповідної бази даних митного органу інфор-
мації про оформлені митні декларації, зобов’язан-
ня про транзит чи про доставку ТЗ до митного ор-
гану, за дотримання строків її передання до ЄАІС, 
а також внесення відміток до електронних копій 
митних декларацій, зобов’язань про транзит 

чи про доставку ТЗ до митного органу поклада-
ється на керівників митних органів. 

1.17. Митні декларації, зобов’язання про 
транзит чи про доставку ТЗ до митного органу, 
вантажні митні декларації, квитанції МД-1, Акт 
про проведення митного огляду ТЗ, Посвідчення, 
а також копії документів, що подавалися для 
митного оформлення ТЗ, зберігаються в справах 
митного органу протягом установленого строку. 

1.18. Обмін інформацією між Держмитслуж-
бою України та МВС України про ТЗ, оформлені 
митними органами, здійснюється в порядку, 
що встановлюється Держмитслужбою України 
та МВС України. 

2. місце митного оформлення тЗ 
2.1. Митне оформлення ТЗ (крім ТЗ, визначе-

них у пункті 2.2 цих Правил), що переміщують-
ся громадянами через митний кордон України, 
проводиться в пункті пропуску через державний 
кордон України митним органом, у зоні діяльно-
сті якого розташований пункт пропуску через 
державний кордон України. 

2.2. Митне оформлення ТЗ, які: 
1) ввозяться (пересилаються) працівниками 

дипломатичної служби, які перебували за кор-
доном у довготермінових відрядженнях або про-
ходили дипломатичну службу строком не менше 
одного року та повертаються в Україну; 

2) ввозяться громадянами при переселенні 
на постійне місце проживання в Україну; 

3) тимчасово перебувають на території Украї-
ни та декларуються громадянами для постійного 
користування на цій території, 

проводиться митним органом за місцем постій-
ного проживання або тимчасового перебування 
таких громадян. 

2.3. Митний контроль і митне оформлення 
ТЗ здійснюються в зонах митного контролю. 

Переміщення ТЗ у зону митного контролю 
й за її межі можливе тільки з дозволу уповнова-
женої посадової особи митниці. 

Не допускається перебування в зоні митного 
контролю ТЗ, митне оформлення яких заверше-
но. 

3. митний контроль і митне оформлення 
тЗ, що ввозяться для постійного 

користування на митній території України 

3.1. Пропуск через митний кордон України 
3.1.1. При ввезенні ТЗ на митну територію 

України його власник або уповноважена особа 
здійснює в установленому порядку декларування 
ТЗ і подає митному органу два примірники митної 
декларації та документи, зазначені в пункті 1.7 
цих Правил. 
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До підпункту 4.1 митної декларації, заповне-
ної в установленому порядку, крім інших відомо-
стей, уносяться такі дані про ТЗ: 

тип, марка та модель; 
колір; 
рік виготовлення й уведення в експлуатацію; 
ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі 

(рами), двигуна; 
об’єм двигуна (куб. см); 
найменування, номери й дати видачі доку-

ментів, на підставі яких здійснюється митне 
оформлення (документів, що підтверджують 
право власності на ТЗ, тощо). 

3.1.2. Якщо митне оформлення здійснюється 
з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція 
МД-1 не заповнюється, то до пункту 4.1 митної 
декларації, крім інших відомостей, уносяться 
найменування, номери й дати видачі документів, 
що підтверджують право на надання пільг в опо-
даткуванні. 

3.1.3. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлен-
ня, кольору та дати введення в експлуатацію 
ТЗ даним, зазначеним у митній декларації, реє-
страційних і технічних документах на ТЗ, а та-
кож проводить документальну перевірку факту 
реєстрації ТЗ уповноваженими державними 
реєстраційними органами за кордоном і приймає 
рішення про можливість здійснення митного 
оформлення ТЗ. 

3.1.4. Митне оформлення ТЗ здійснюється 
з обов’язковим складанням Акта про проведення 
митного огляду транспортного засобу, форму яко-
го наведено в додатку 1 до цих Правил. Такий Акт 
підписується посадовою особою митного органу, 
що здійснила митний огляд, і власником ТЗ (у-
повноваженою особою), засвідчується відбитком 
особистої номерної печатки цієї посадової особи 
і залишається в справах митного органу разом 
з документами, на підставі яких було проведене 
митне оформлення. 

3.1.5. Уповноваженими посадовими особами 
митного органу здійснюється визначення коду 
ТЗ згідно з УКТЗЕД, а також митної вартості 
ТЗ для нарахування сум податків і зборів (обо-
в’язкових платежів), які підлягають сплаті при 
митному оформленні ТЗ. 

3.1.6. При внесенні власником ТЗ (уповноваже-
ною особою) сум належних податків і зборів (обо-
в’язкових платежів) посадовою особою митного 
органу оформлюється квитанція МД-1. 

3.1.7. У графі «Для службових позначок» 
митної декларації посадовою особою митного 
органу вчиняється запис про суми платежів, 
сплачених при митному оформленні ТЗ, зазна-

чаються номери квитанцій МД-1. У випадку, 
визначеному в підпункті 3.1.2 цих Правил, за-
мість номерів квитанцій МД-1 та сум платежів 
зазначаються пункт частини першої статті 8 
Закону України «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й опо-
даткування особистих речей, товарів та транс-
портних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», 
на підставі якого були надані пільги в опода-
ткуванні, і код товару згідно з УКТЗЕД на рівні 
чотирьох знаків. 

3.1.8. Власникові ТЗ (уповноваженій особі) 
разом з оригіналами технічних та інших доку-
ментів, що були підставою для митного оформ-
лення, передаються другий примірник квитанції 
МД-1 (крім випадку, визначеного в підпункті 3.1.2 
цих Правил), завірена посадовою особою митно-
го органу копія Акта про проведення митного 
огляду транспортного засобу й примірник митної 
декларації. Другий примірник митної декларації 
залишається в справах митного органу. 

3.1.9. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю 
здійснюється на підставі оформлених у повному 
обсязі примірника митної декларації й другого 
примірника квитанції МД-1 (крім випадку, визна-
ченого в підпункті 3.1.2 цих Правил). Завершення 
митного оформлення ТЗ, зазначеного в митній 
декларації, засвідчується в митній декларації 
відтиском особистої номерної печатки та підписом 
посадової особи митного органу. 

3.1.10. Електронні копії митної декларації 
та квитанції МД-1 протягом чотирьох годин 
з моменту оформлення ТЗ передаються уповнова-
женою посадовою особою митного органу до ЄАІС 
в установленому Держмитслужбою України по-
рядку. 

При цьому до електронної копії митної декла-
рації вносяться: 

дані про власника або уповноважену особу 
(якщо декларування здійснюється останньою): 
прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного 
проживання, громадянство (підданство), серія 
й номер паспорта або іншого документа громадя-
нина, що дає йому право на перетин державного 
кордону України; 

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік 
виготовлення та введення в експлуатацію, іден-
тифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), 
двигуна, об’єм двигуна (куб. см); 

найменування, номери та дати видачі доку-
ментів, що були підставою для здійснення мит-
ного оформлення (документів, що підтверджують 
право власності на ТЗ, тощо); 

номери квитанцій МД-1; 
суми сплачених платежів; 
дата митного оформлення; 
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код підрозділу, який здійснив митне оформ-
лення ТЗ при його ввезенні на митну територію 
України, відповідно до Класифікатора; 

номер особистої номерної печатки посадової 
особи митного органу, яка провела митне оформ-
лення. 

3.1.11. Якщо митне оформлення здійснюється 
з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція 
МД-1 не заповнюється, то до електронної копії 
митної декларації уносяться: 

дані про власника та уповноважену особу 
(якщо декларування здійснюється останньою): 
прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного 
проживання, громадянство (підданство), серія 
й номер паспорта або іншого документа громадя-
нина, що дає йому право на перетин державного 
кордону України; 

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік 
виготовлення та введення в експлуатацію, іден-
тифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), 
двигуна, об’єм двигуна (куб. см); 

код товару згідно з УКТЗЕД на рівні чотирьох 
знаків; 

найменування, номери та дати видачі доку-
ментів, що були підставою для здійснення мит-
ного оформлення (документів, що підтверджують 
право власності на ТЗ, право на надання пільг 
в оподаткуванні, тощо), а також пункт частини 
першої статті 8 Закону України «Про порядок 
ввезення (пересилання) в Україну, митного 
оформлення й оподаткування особистих речей, 
товарів та транспортних засобів, що ввозяться 
(пересилаються) громадянами на митну тери-
торію України», на підставі якого були надані 
пільги; 

дата митного оформлення; 
код підрозділу, який здійснив митне оформ-

лення ТЗ при його ввезенні на митну територію 
України, відповідно до Класифікатора; 

номер особистої номерної печатки посадової 
особи митного органу, яка провела митне оформ-
лення. 

3.2. особливості митного контролю й митного 
оформлення тЗ, що ввозяться для постійного 

користування на митній території України 
3.2.1. ТЗ, що були зареєстровані у відповідних 

реєстраційних органах іноземних держав і вво-
зяться в Україну для постійного користування, 
повинні бути зняті з обліку в цих органах. 

3.2.2. Підтвердженням права на надання пільг 
в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону 
України «Про порядок ввезення (пересилання) 
в Україну, митного оформлення й оподаткування 
особистих речей, товарів та транспортних засо-
бів, що ввозяться (пересилаються) громадянами 
на митну територію України», є такі документи: 

підтвердження складу спадщини, відкритої 
за межами України на користь громадянина-
резидента, органами, що вчиняють нотаріальні 
дії в країні її відкриття. Таке підтвердження 
підлягає легалізації в консульських установах 
України, що діють у відповідних країнах, якщо 
інше не встановлено міжнародним договором 
України, згоду на обов’язковість якого надано 
Верховною Радою України; 

паспорт громадянина України для виїзду 
за кордон зі штампом про зняття з постійного кон-
сульського обліку у зв’язку з переїздом в Україну, 
засвідчений гербовою печаткою консульської 
установи України за місцем попереднього постій-
ного проживання громадянина України; 

паспортний документ громадянина іноземної 
держави на право виїзду за кордон з імміграцій-
ною візою на постійне проживання в Україні, 
виданою компетентним органом України, та/або 
посвідка на постійне проживання в Україні 
(при переселенні на постійне місце проживання 
в Україну громадян іноземної держави); 

довідка, видана Міністерством закордонних 
справ України, за підписом першого заступника 
Міністра закордонних справ України, а в разі його 
відсутності — одного із заступників відповідно 
до розподілу обов’язків, а також керівника фі-
нансового підрозділу Міністерства закордонних 
справ України про суму коштів, що виплачують-
ся працівникам дипломатичної служби України, 
які перебували за кордоном у довгостроковому 
відрядженні або проходили дипломатичну служ-
бу за кордоном строком не менше одного року 
та повертаються в Україну. 

3.2.3. Для вирішення питання надання пільг 
в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону 
України «Про порядок ввезення (пересилання) 
в Україну, митного оформлення й оподаткування 
особистих речей, товарів та транспортних засо-
бів, що ввозяться (пересилаються) громадянами 
на митну територію України», посадова особа 
митного органу, яка здійснює митне оформлен-
ня ТЗ, перевіряє в ЄАІС наявність даних про 
надання власникові цього ТЗ таких пільг при 
ввезенні ним для постійного користування інших 
ТЗ, що класифікуються в одній товарній позиції 
згідно з УКТЗЕД. У разі виявлення таких даних 
митне оформлення ТЗ, що класифікується в од-
ній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше 
оформленим на цього громадянина ТЗ, здійсню-
ється на загальних підставах. 

3.2.4. У випадках, визначених у підпунктах 
1 та 2 пункту 2.2 цих Правил, для вирішення 
питання про направлення до митного органу 
за місцем проживання власника ТЗ для прове-
дення митного оформлення власник ТЗ або упо-
вноважена особа подає митному органу на бланку 
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митної декларації два примірники зобов’язання 
про доставку ТЗ до митного органу та документи, 
зазначені в пункті 1.7 цих Правил. 

Працівниками дипломатичної служби, які 
перебували за кордоном у довгострокових відряд-
женнях або проходили дипломатичну службу 
строком не менше одного року та повертаються 
в Україну, подається замість довідки, виданої 
Міністерством закордонних справ України, до-
відка дипломатичного представництва України 
за кордоном про повернення з довгострокового 
відрядження або після проходження диплома-
тичної служби. 

3.2.5. Особою, яка надає зобов’язання про 
доставку ТЗ до митного органу, заповнюються 
пункти 1, «Дата заповнення та особистий підпис» 
та підпункт 4.2 митної декларації, а до підпункту 
4.1 митної декларації вноситься зобов’язання про 
доставку ТЗ у митний орган призначення такого 
змісту: «Зобов’язуюсь доставити цей транспор-
тний засіб у ____________________________ 
митницю до «___» ____________ 200_ року. 
Про відповідальність згідно зі статтями 332, 336 
Митного кодексу України в разі порушення цього 
зобов’язання ознайомлений». 

У пункті 1 митної декларації зазначаються 
такі дані про громадянина: 

прізвище, ім’я та по батькові; 
країна постійного проживання; 
громадянство (підданство); 
серія й номер паспорта або іншого документа 

громадянина, що дає йому право на перетин дер-
жавного кордону України. 

У підпункті 4.2 митної декларації зазначають-
ся такі дані про ТЗ: 

тип, марка та модель; 
колір; 
рік виготовлення й уведення в експлуатацію; 
ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі 

(рами), двигуна; 
об’єм двигуна (куб. см); 
митний режим (ввезення). 
У пункті «Дата заповнення та особистий під-

пис» митної декларації громадянин власноручно 
проставляє дату надання зобов’язання про достав-
ку ТЗ до митного органу, яка повинна збігатися 
з датою декларування, і особистий підпис. 

Інші пункти та підпункти митної декларації 
громадянином не заповнюються. 

3.2.6. Зобов’язання про доставку ТЗ до митного 
органу, заповнене відповідно до підпункту 3.2.5 
цих Правил, засвідчується відтиском особистої 
номерної печатки та підписом посадової особи 
митного органу. У графі «Для службових по-
значок» посадова особа митного органу зазначає 
дату доставки ТЗ до митного органу за місцем 
проживання власника ТЗ. 

3.2.7. Посадова особа митного органу здійснює 
митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відпо-
відність ідентифікаційного номера, номерів кузо-
ва, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, ко-
льору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, 
зазначеним у митній декларації, реєстраційних 
та технічних документах на ТЗ, а також прово-
дить документальну перевірку факту реєстрації 
ТЗ уповноваженими державними реєстрацій-
ними органами за кордоном і приймає рішення 
про можливість направлення ТЗ для проведення 
митного оформлення до митного органу за місцем 
проживання його власника. 

3.2.8. Особі, яка здійснила декларування, ра-
зом з оригіналами технічних та інших докумен-
тів, що були підставою для митного оформлення, 
передається один примірник зобов’язання про до-
ставку ТЗ до митного органу. Другий примірник 
зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу 
залишається в митному органі. 

3.2.9. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю 
здійснюється на підставі зобов’язання про достав-
ку ТЗ до митного органу, засвідченого відтиском 
особистої номерної печатки та підписом посадової 
особи митного органу. 

3.2.10. Електронна копія зобов’язання про до-
ставку ТЗ до митного органу протягом чотирьох 
годин з моменту оформлення ТЗ передається 
уповноваженою посадовою особою митного орга-
ну до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою 
України порядку. 

При цьому до електронної копії зобов’язання 
про доставку ТЗ до митного органу вносяться: 

дані про особу, яка надала зобов’язання про 
доставку ТЗ до митного органу: прізвище, ім’я 
та по батькові, країна постійного проживання, 
громадянство (підданство), серія й номер паспор-
та або іншого документа громадянина, що дає 
йому право на перетин державного кордону 
України; 

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік 
виготовлення та введення в експлуатацію, іден-
тифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), 
двигуна, об’єм двигуна (куб. см); 

митний режим (ввезення); 
дата доставки ТЗ до митного органу; 
код митного органу, до якого направлено 

ТЗ для проведення митного оформлення, відпо-
відно до Класифікатора; 

дата оформлення зобов’язання про доставку 
ТЗ до митного органу; 

код підрозділу, який здійснив оформлення 
зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, 
відповідно до Класифікатора; 

номер особистої номерної печатки посадової 
особи митниці, яка провела оформлення зобов’-
язання про доставку ТЗ до митного органу. 
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Після завершення формування електронної 
копії письмового зобов’язання про доставку ТЗ до 
митного органу документи, які були підставою 
для оформлення цього зобов’язання та залиша-
ються у справах митного органу, передаються 
до відділу контролю за доставкою товарів мит-
ного органу. 

3.2.11. Митне оформлення таких ТЗ здійсню-
ється відповідно до пункту 3.1 та з урахуванням 
підпунктів 3.2.1 — 3.2.3, а видача Посвідчен-
ня — відповідно до глави 7 цих Правил. Крім 
документів, визначених у пункті 1.7 цих Правил, 
до митного оформлення громадянином подається 
зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, 
оформлене митним органом, у зоні діяльності 
якого розташований пункт пропуску через мит-
ний кордон України, через який здійснювалось 
ввезення ТЗ. 

3.2.12. Для митного оформлення ТЗ, який 
тимчасово перебуває на території України 
та декларується громадянином для постійного 
користування на цій території, власник ТЗ або 
уповноважена особа подає митному органу заяву 
довільної форми про проведення митного оформ-
лення ТЗ для постійного користування на митній 
території України та видачу Посвідчення. До за-
яви додаються митна декларація, документи, 
що підтверджують право власності на ТЗ. 

У цьому разі під час митного оформлен-
ня застосовуються нормативно-правові акти 
та встановлені ними вікові та інші обмеження 
щодо ввезення ТЗ для постійного користування 
на митній території України, чинні на день при-
йняття митним органом митної декларації, у якій 
ТЗ задекларовано для постійного користування 
на цій території. Прийняття митної декларації 
до оформлення засвідчується відтиском штампа 
«Під митним контролем» на її зворотному боці. 

3.2.13. Митне оформлення таких ТЗ здійсню-
ється відповідно до пункту 3.1 та з урахуванням 
підпунктів 3.2.1 — 3.2.3, 3.2.12, а видача Посвід-
чення — відповідно до глави 7 цих Правил. 

4. митний контроль та митне оформлення 
тЗ, що ввозяться на митну територію 

України з метою транзиту 

4.1. Пропуск через митний кордон України 
4.1.1. У разі ввезення ТЗ на митну територію 

України з метою транзиту його власник або упо-
вноважена особа подає митному органу на бланку 
митної декларації два примірники зобов’язання 
про транзит та документи згідно з пунктом 1.7 
цих Правил. 

4.1.2. Особою, яка надає зобов’язання, запо-
внюються: поле для зазначення режиму пере-
міщення громадянина, пункти 1, «Дата запо-

внення та особистий підпис» та підпункт 4.2 
митної декларації, а до підпункту 4.1 митної 
декларації вноситься письмове зобов’язання 
про вивезення ТЗ такого змісту: «Зобов’язуюсь 
вивезти цей транспортний засіб за межі митної 
території України в термін, визначений митним 
органом. Про відповідальність згідно зі статтею 
349 Митного кодексу України в разі порушення 
цього зобов’язання ознайомлений». 

У полі для зазначення режиму переміщення 
громадянина закреслюється рамка з написом 
«транзит». 

У пункті 1 митної декларації зазначаються 
такі дані про громадянина: 

прізвище, ім’я та по батькові; 
країна постійного проживання; 
громадянство (підданство); 
серія й номер паспорта або іншого документа 

громадянина, що дає йому право на перетин дер-
жавного кордону України. 

У підпункті 4.2 митної декларації зазначають-
ся такі дані про ТЗ: 

тип, марка та модель; 
колір; 
рік виготовлення й уведення в експлуатацію; 
ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі 

(рами), двигуна; 
об’єм двигуна (куб. см); 
митний режим (ввезення). 
У пункті «Дата заповнення та особистий під-

пис» громадянин власноручно проставляє дату 
надання зобов’язання про транзит, яка повинна 
збігатися з датою декларування, і особистий 
підпис. 

Інші пункти та підпункти митної декларації 
громадянином не заповнюються. 

4.1.3. Зобов’язання про транзит, заповнене 
відповідно до підпункту 4.1.2 цих Правил, за-
свідчується відтиском особистої номерної печат-
ки та підписом посадової особи митного органу. 
У графі «Для службових позначок» посадова 
особа митного органу зазначає дату закінчення 
транзиту, а у випадку, визначеному в підпункті 
4.1.5 цих Правил, також номер квитанції МД-1 
і розмір грошової застави. 

4.1.4. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, 
кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ да-
ним, зазначеним у письмовому зобов’язанні про 
транзит, реєстраційних та технічних документах 
на ТЗ, а також проводить документальну пере-
вірку факту реєстрації ТЗ уповноваженими дер-
жавними реєстраційними органами за кордоном 
і приймає рішення про можливість здійснення 
митного оформлення ТЗ. 
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4.1.5. Якщо ТЗ не зареєстровано постійно 
в уповноважених державних реєстраційних 
органах іноземних держав, то після внесення 
грошової застави в розмірі суми податків і зборів 
(обов’язкових платежів), що підлягають сплаті 
при ввезенні таких ТЗ на митну територію Укра-
їни для постійного користування, посадова особа 
митного органу оформлює квитанцію МД-1. 

У цьому разі митне оформлення ТЗ здійсню-
ється з урахуванням підпунктів 3.1.3 — 3.1.7 
цих Правил. 

4.1.6. Особі, яка здійснювала декларування, 
разом з оригіналами технічних та інших докумен-
тів, що були підставою для митного оформлення 
ТЗ, передається один примірник зобов’язання про 
транзит, а у випадку, визначеному в підпункті 
4.1.5 цих Правил, — другий примірник квитанції 
МД-1 і завірена посадовою особою митниці копія 
Акта про проведення митного огляду транс-
портного засобу. Другий примірник письмового 
зобов’язання про транзит залишається в митному 
органі. 

4.1.7. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю 
здійснюється на підставі зобов’язання про тран-
зит, засвідченого відтиском особистої номерної пе-
чатки і підписом посадової особи митного органу, 
і другого примірника квитанції МД-1 (у випадку, 
визначеному у підпункті 4.1.5 цих Правил). 

4.1.8. Електронні копії зобов’язання про тран-
зит і квитанції МД-1 не пізніше ніж протягом 
чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ пере-
даються уповноваженою посадовою особою мит-
ниці до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою 
України порядку. 

При цьому до електронної копії зобов’язання 
про транзит вносяться: 

дані про особу, яка надала зобов’язання про 
транзит: прізвище, ім’я та по батькові, країна по-
стійного проживання, громадянство (підданство), 
серія й номер паспорта або іншого документа 
громадянина, що дає йому право на перетин дер-
жавного кордону України; 

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік 
виготовлення та введення в експлуатацію, іден-
тифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), 
двигуна, об’єм двигуна (куб. см); 

номер квитанції МД-1 і розмір грошової заста-
ви (у разі внесення грошової застави); 

митний режим (ввезення); 
дата закінчення транзиту; 
дата митного оформлення; 
код підрозділу, який здійснив митне оформ-

лення ТЗ при його ввезенні на митну територію 
України, відповідно до Класифікатора; 

номер особистої номерної печатки посадової 
особи митного органу, яка провела митне оформ-
лення. 

Після завершення формування електронної 
копії зобов’язання про транзит документи, які 
були підставою для оформлення цього зобов’я-
зання та залишаються в справах митного органу, 
передаються до відділу контролю за доставкою 
товарів митного органу. 

4.1.9. При вивезенні ТЗ, увезених з метою тран-
зиту, особа, яка надала зобов’язання про транзит, 
подає митному органу документи, що підтверджу-
ють право власності на ТЗ, і оформлене при вве-
зенні цих ТЗ письмове зобов’язання про транзит. 
У разі внесення грошової застави при ввезенні 
ТЗ подаються також другий примірник квитанції 
МД-1 і завірена посадовою особою митниці копія 
Акта про проведення митного огляду транспорт-
ного засобу. 

4.1.10. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номе-
рів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготов-
лення, кольору та дати введення в експлуатацію 
ТЗ даним, зазначеним у зобов’язанні про тран-
зит, реєстраційних та технічних документах 
на ТЗ, а також проводить перевірку за на-
явними в ЄАІС даними дотримання терміну 
транзиту та приймає рішення про можливість 
здійснення пропуску ТЗ за межі митної тери-
торії України. 

За відсутності зауважень посадова особа мит-
ного органу на зворотному боці зобов’язання про 
транзит вчиняє запис «Транзит, вивезення» і за-
віряє його відтиском особистої номерної печатки 
та підписом. 

Зобов’язання про транзит залишається у спра-
вах митниці і є підставою для зняття ТЗ з кон-
тролю. 

4.1.11. Протягом чотирьох годин з моменту 
пропуску ТЗ через митний кордон України при 
вивезенні ТЗ за межі митної території України 
уповноважена посадова особа митного органу 
передає до ЄАІС інформацію про: 

дату вивезення; 
код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, 

відповідно до Класифікатора; 
номер особистої номерної печатки посадової 

особи митного органу, яка дозволила пропуск 
ТЗ через митний кордон України. 

4.2. особливості митного контролю та митного 
оформлення тЗ, що ввозяться на митну 

територію України з метою транзиту 
4.2.1. Контроль за виконанням зобов’язання 

про транзит здійснюється митним органом, яким 
проводилося митне оформлення ТЗ при ввезенні 
його на митну територію України. 

4.2.2. Контроль за доставкою ТЗ, що перемі-
щуються громадянами через митну територію 
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України транзитом, здійснюється в порядку, 
установленому Держмитслужбою України. 

4.2.3. Граничний строк транзиту ТЗ через 
митну територію України не повинен перевищу-
вати 10 діб. 

5. митний контроль і митне оформлення 
тЗ, що тимчасово вивозяться за межі 

митної території України 

5.1. Пропуск через митний кордон України 
5.1.1. У разі тимчасового вивезення ТЗ за межі 

митної території України його власник або упо-
вноважена особа подає митному органу документи 
згідно з пунктом 1.7 цих Правил. 

5.1.2. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, 
кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ да-
ним, зазначеним у реєстраційних та технічних 
документах на ТЗ, а також проводить докумен-
тальну перевірку факту постійної реєстрації 
ТЗ у підрозділах МВС України, які відповідно 
до законодавства України вповноважені здійс-
нювати державну реєстрацію ТЗ, та відсутності 
тимчасової заборони на зняття з обліку цих 
ТЗ і приймає рішення про можливість здійснення 
пропуску ТЗ через митний кордон України. 

5.1.3. Особі, яка здійснила декларування, 
передаються оригінали технічних та інших доку-
ментів, що були підставою для пропуску ТЗ через 
митний кордон України. 

5.1.4. У разі зворотного ввезення тимчасово 
вивезеного ТЗ його власник або уповноважена 
особа подає митному органу документи, що під-
тверджують право власності на ТЗ. 

5.1.5. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, 
кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ да-
ним, зазначеним у реєстраційних та технічних 
документах на ТЗ, і приймає рішення про мож-
ливість здійснення пропуску ТЗ через митний 
кордон України. 

5.2. особливості митного контролю й митного 
оформлення тЗ, що тимчасово вивозяться 

за межі митної території України 
ТЗ, який тимчасово вивозиться за межі митної 

території України, повинен бути зареєстрований 
у підрозділах МВС України, які відповідно до за-
конодавства України вповноважені здійснювати 
державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, та по-
винен мати реєстраційні документи, номерні зна-
ки та розпізнавальний знак держави, які відпо-

відають чинним стандартам України та вимогам 
міжнародної Конвенції про дорожній рух. 

6. митний контроль і митне оформлення 
тЗ, що вивозяться за межі митної території 

України для постійного користування 

6.1. Пропуск через митний кордон України 
6.1.1. У разі вивезення ТЗ за межі митної те-

риторії України його власник або уповноважена 
особа здійснює в установленому порядку декла-
рування ТЗ і подає митному органу вантажну 
митну декларацію (крім випадків, визначених 
у пунктах 2, 3, 6 — 10 частини другої статті 250 
Митного кодексу України), заповнену в установ-
леному порядку, і документи згідно з пунктом 1.7 
цих Правил. 

Порядок заповнення граф вантажної митної 
декларації при вивезенні громадянами ТЗ за 
межі митної території України для постійного 
користування визначається Держмитслужбою 
України. 

6.1.2. Митне оформлення проводиться відпо-
відно до Порядку здійснення митного контролю 
й митного оформлення товарів із застосуванням 
вантажної митної декларації, затвердженого на-
казом Держмитслужби України від 20.04.2005 
№ 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 27.04.2005 за № 439/10719. 

6.1.3. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю 
здійснюється на підставі оформленої вантажної 
митної декларації. 

6.1.4. Електронна копія вантажної митної де-
кларації передається уповноваженою посадовою 
особою митного органу до ЄАІС у встановленому 
Держмитслужбою України порядку. 

6.2. особливості митного контролю 
й митного оформлення тЗ, що вивозяться 

за межі митної території України 
для постійного користування 

6.2.1. ТЗ, який вивозиться за межі митної 
території України для постійного користуван-
ня, повинен бути знятий з обліку в підрозділах 
МВС України, які відповідно до законодавства 
України вповноважені здійснювати державну 
реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, та повинен мати 
реєстраційні документи з відміткою про зняття 
його з обліку, номерні знаки для разових поїздок 
та розпізнавальний знак держави, які відпові-
дають чинним стандартам України та вимогам 
міжнародної Конвенції про дорожній рух. 

6.2.2. У разі вивезення ТЗ за межі митної тери-
торії України у випадках, визначених у пунктах 
2, 3, 6 — 10 частини другої статті 250 Митного 
кодексу України, його власник або уповноважена 
особа здійснює в установленому порядку деклару-



февраль/2008

1��

приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

вання ТЗ і подає митному органу два примірники 
митної декларації, заповненої в установленому 
порядку, і документи згідно з пунктом 1.7 цих 
Правил. 

До підпункту 4.1 митної декларації, крім ін-
ших відомостей, уносяться такі дані про ТЗ: 

тип, марка та модель; 
колір; 
рік виготовлення та введення в експлуата-

цію; 
ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі 

(рами), двигуна; 
об’єм двигуна (куб. см); 
найменування, номери й дати видачі доку-

ментів, на підставі яких здійснюється митне 
оформлення (документів, що підтверджують 
право власності на ТЗ, тощо). 

6.2.3. Посадова особа митного органу здійс-
нює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює 
відповідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, 
кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ да-
ним, зазначеним у митній декларації, реєстра-
ційних та технічних документах на ТЗ, а також 
проводить документальну перевірку факту зняття 
з обліку ТЗ у підрозділах МВС України, які від-
повідно до законодавства України вповноважені 
здійснювати державну реєстрацію та зняття 
з обліку ТЗ, і приймає рішення про можливість 
здійснення митного оформлення ТЗ. 

6.2.4. Власникові ТЗ (уповноваженій особі) 
разом з оригіналами технічних та інших доку-
ментів, що були підставою для митного оформлен-
ня ТЗ, передається примірник митної декларації. 
Другий примірник митної декларації залишаєть-
ся в справах митного органу. 

6.2.5. Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю 
здійснюється на підставі оформленої в повному 
обсязі митної декларації. Завершення митного 
оформлення ТЗ засвідчується в митній декларації 
відтиском особистої номерної печатки та підписом 
посадової особи митного органу. 

6.2.6. Електронна копія митної декларації 
протягом чотирьох годин з моменту оформлення 
ТЗ передається уповноваженою посадовою особою 
митного органу до ЄАІС у встановленому Держ-
митслужбою України порядку. 

При цьому до електронної копії митної декла-
рації вносяться: 

дані про власника або уповноважену особу 
(якщо декларування здійснюється останньою): 
прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного 
проживання, громадянство (підданство), серія 
й номер паспорта або іншого документа громадя-
нина, що дає йому право на перетин державного 
кордону України; 

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік 

виготовлення та введення в експлуатацію, іден-
тифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), 
двигуна, об’єм двигуна (куб. см); 

найменування, номери й дати видачі докумен-
тів, що були підставою для здійснення митного 
оформлення (документів, що підтверджують 
право власності на ТЗ, тощо); 

митний режим (вивезення); 
дата митного оформлення; 
код підрозділу, який здійснив митне оформ-

лення ТЗ, відповідно до Класифікатора; 
номер особистої номерної печатки посадової 

особи митного органу, яка провела митне оформ-
лення. 

7. видача Посвідчення 
7.1. Видача Посвідчення проводиться відповід-

ним підрозділом митниці, у зоні діяльності якої 
постійно або тимчасово проживає власник ТЗ (або 
має намір проживати власник ТЗ, який є грома-
дянином-нерезидентом), за винятком випадків, 
визначених законодавством. 

7.2. Для отримання Посвідчення власник 
ТЗ (уповноважена особа) пред’являє ТЗ митному 
органу й подає заяву, форму якої наведено в до-
датку 2 до цих Правил. 

7.3. Підставою для оформлення Посвідчення, 
форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил, 
є такі документи: 

(абзац перший пункту 7.3 глави 7 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Державної мит‑
ної служби України від 15.11.2006 р. № 1010)

примірник оформленої митної декларації; 
другий примірник квитанції МД-1, що під-

тверджує сплату митних та інших обов’язкових 
платежів при митному оформленні ТЗ (крім ви-
падків ввезення ТЗ для постійного користування 
на митній території України з наданням пільг 
в оподаткуванні); 

що підтверджують право власності на ТЗ; 
що підтверджують право на надання пільг 

в оподаткуванні (у разі ввезення ТЗ для постій-
ного користування на митній території України 
з наданням пільг в оподаткуванні); 

завірена посадовою особою митного органу 
оформлення копія Акта про проведення митного 
огляду транспортного засобу; 

інші документи, потрібні для митного оформ-
лення ТЗ, подання яких митному органу перед-
бачено законодавством України (закордонний 
паспорт, паспорт громадянина тощо). 

7.4. Після перевірки документів на ТЗ уповно-
важена посадова особа митного органу здійснює 
в оперативному режимі запит до ЄАІС і звіряє 
дані, зазначені в поданих відповідно до пункту 
7.3 цих Правил документах, з даними про цей ТЗ, 
що містяться в ЄАІС. 
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7.5. Посадова особа митного органу здійснює 
митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює від-
повідність ідентифікаційного номера, номерів 
кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, 
кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ да-
ним, зазначеним у поданих відповідно до пункту 
7.3 цих Правил документах. 

За відсутності зауважень посадова особа мит-
ного органу вчиняє в митній декларації запис 
«Звірення проведено, зауважень немає», який 
завіряється підписом й відтиском особистої но-
мерної печатки цієї посадової особи. У разі вияв-
лення невідповідностей митний орган направляє 
митному органу, який провів митне оформлення 
ТЗ, повідомлення про потребу проведення пере-
вірки та вжиття відповідних заходів до посадових 
осіб, що провели митне оформлення. 

7.6. Якщо митне оформлення ТЗ було здійснене 
з наданням пільг в оподаткуванні, то комісією, 
створеною згідно з наказом митного органу, про-
водиться перевірка обґрунтованості надання 
таких пільг. 

До складу комісії включаються посадові 
особи підрозділу, яким здійснюється контроль 
за нарахуванням та стягненням податків і зборів 
(обов’язкових платежів), підрозділу боротьби 
з контрабандою та порушеннями митних пра-
вил і підрозділу власної безпеки. За рішенням 
начальника митного органу до складу комісії 
можуть бути включені інші посадові особи мит-
ного органу. 

Висновок комісії відображається у вигляді 
резолюції кожного з членів комісії на заяві гро-
мадянина. 

У разі виявлення необґрунтованого надання 
пільг в оподаткуванні при митному оформленні 
ТЗ вирішується питання стягнення належних 
податків і зборів (обов’язкових платежів) та за-
ведення справи про порушення митних правил. 
До митниці, яка проводила митне оформлення 
ТЗ, направляється повідомлення щодо потреби 
проведення перевірки й ужиття відповідних 
заходів до посадових осіб, що провели митне 
оформлення. 

7.7. У разі невідповідності даних, зазначених 
у документах, визначених у пункті 7.3 цих Пра-

вил, даним, що містяться в ЄАІС, митний орган 
уживає заходів для з’ясування обставин митного 
оформлення ТЗ. 

7.8. До Посвідчення посадовою особою митного 
органу вносяться відмітки про обмеження щодо 
передання ТЗ його власником у володіння та/або 
користування, та/або розпорядження іншим гро-
мадянам чи підприємствам без сплати належних 
податків і зборів (обов’язкових платежів) при 
наданні пільг з оподаткування ТЗ, що ввозиться 
для постійного користування на митній території 
України. 

7.9. Посвідчення виписується у двох примір-
никах. Перший примірник разом з документами, 
що підтверджують право власності на ТЗ (право 
користування ним), реєстраційними й технічни-
ми документами, митною декларацією видається 
власникові ТЗ для подання до підрозділів МВС 
України, які відповідно до законодавства України 
вповноважені здійснювати державну реєстрацію 
та зняття з обліку ТЗ. 

У митній декларації, а також у реєстраційних 
і технічних документах учиняється запис «Вида-
но Посвідчення від «___» ____________ 200_ 
року № _______», який завіряється відтиском 
особистої номерної печатки посадової особи мит-
ного органу, яка видала Посвідчення. 

Другий примірник Посвідчення разом із за-
явою власника ТЗ (уповноваженої особи), завіре-
ною посадовою особою митного органу оформлен-
ня копією Акта про проведення митного огляду 
транспортного засобу, другим примірником кви-
танції МД-1 і ксерокопіями інших документів, 
зазначених у пункті 7.3 цих Правил, архівується 
й зберігається в справах митного органу протягом 
установленого строку. 

7.10. Електронна копія Посвідчення протя-
гом чотирьох годин з моменту його оформлення 
передається уповноваженою посадовою особою 
митного органу до ЄАІС у встановленому Держ-
митслужбою України порядку. 

Номер і дата видачі Посвідчення вносяться 
до електронної копії митної декларації, оформ-
леної при ввезенні ТЗ на митну територію Укра-
їни для постійного користування, що міститься 
в ЄАІС. 

Директор Департаменту декларування 
та митних режимів В. п. Науменко 
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Додаток 1 
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,  

що переміщуються громадянами через митний кордон України
Форма 

акт 
про проведення митного огляду транспортного засобу 

№ ____________ «___» ____________ 20__ року 

Огляд проведено  _________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи митного 

органу, що провела митний огляд) 

Власник ТЗ  _____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий, інше:
 _______________________________________________________________________________
Код ТЗ за УКТ ЗЕД  _______________________________________________________________
Марка, модель ТЗ ______________________________ Рік виготовлення  __________________
Ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Двигун № _________________, об’єм ________________ см3, бензин, дизель  _______________
Показник спідометра  __________________________________________________________  км

 (заповнюється цифрами та словами) 

Колір ТЗ  _______________________________________________________________________

Тип кузова: 

Седан  Фаетон-універсал  

Седан-хардтоп  Кабріолет  

Купе  Кабріолет-лімузин  

Купе-хардтоп  Кабріолет-хардтоп  

Фастбек  Родстер  

Комбі (Хетчбек)  Брогам  

Універсал  Ландо  

Лімузин  Тарга  

Безкапотний кузов  Пікап  

Фургон  Інше  

Фаетон    

Маркування кузова (CL, GL, GT тощо)  _______________________________________________
Кількість дверей _________________________ Кількість місць для сидіння  _______________
Наявні пошкодження й несправності  ________________________________________________

код НаЗва  код НаЗва 

02 Антиблокувальна система (ABS)  46 Регулювання фар 

03 Каталізатор  47 Оббивка зі штучної шкіри 

04 Зчіпний пристрій (форкоп)  48 Оббивка з натуральної шкіри 

05 Автоматична коробка передач  49 Оббивка з велюру 

06 Бортовий комп’ютер  52 Радіоприймач 

Магнітола 

CD-програвач 
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код НаЗва  код НаЗва 

07 Подушка безпеки  55 Роздільні задні сидіння 

56 Праве дзеркало заднього виду 

08 Затемнені вікна  57 Регульоване дзеркало заднього виду 

09 Протикрадіжна сигналізація  58 Обігрівач дзеркала заднього виду з елек-
тричним регулятором 

10 Тахометр  60 Склозмивач фар 

11 Протибуксувна система  61 Скляний люк 

13 Адаптивна підвіска  62 Механічний люк даху 

15 Колісні диски з легких сплавів  63 Люк даху з електроприводом 

17 Електросклопідіймачі  64 Складаний дах кузова 

19 5-ступенева коробка передач  65 Гідропідсилювач керма 

19 6-ступенева коробка передач  69 Підігрів сидінь 

26 Додаткова галогенна фара  71 Блоківний диференціал 

27 Жорсткий знімний дах кузова  73 Сидіння спортивного автомобіля 

28 Задній склоочисник  75 Опалення при непрацюючому двигуні 

32 Клімат-контроль  82 Телефон 

33 Кондиціонер  85 Зовнішній термометр 

35 Підголівники  87 Протикрадіжний пристрій 

37 Спеціальне фарбування  89 Центральний замок 

(потрібні коди закреслити — Х) 

При огляді були присутні  _________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 Місце для 
ОНП

 _______________________________________ _____________________
(ініціали, прізвище інспектора митниці)                                  (підпис) 

_______________________________________ _____________________
(ініціали, прізвище власника ТЗ або (підпис)

уповноваженої ним особи) 

Примітка. Якщо бракує місця для внесення всіх відомостей про ТЗ, то вони наводяться на додат-
ковому аркуші формату А4, про що поряд з ініціалами та прізвищем посадової особи, що проводила 
митний огляд ТЗ, учиняється запис «Див. на додатковому аркуші». 

Додаток 2 
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються 

громадянами через митний кордон України
Форма
Начальникові ____________________
_________________________ митниці
___________________________ _____
громадянина(ки) _________________
________________________________
________________________________,
що проживає
за адресою: ______________________ 

Заява 
Прошу видати Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу. 

Марка ______________________ 
Ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами) 
_____________________________ 
________ року виготовлення 

 
Модель ______________________ 
№ двигуна ___________________ 
Об’єм двигуна _________ куб. см 
Колір ТЗ _____________________ 
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Увезено через __________________ митницю й оформлено за митною декларацією від «___» 
____________ 200_ року за документами: 

1.  _____________________________________________________________________________
2.  _____________________________________________________________________________
3.  _____________________________________________________________________________
4.  _____________________________________________________________________________

Дата ____________ Підпис ____________ 

Додаток 3 
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів,  

що переміщуються громадянами через митний кордон України 
Форма 

Державна митна служба України
_______________________________ митниця 

ПосвІдчеННя серія ________ № __________  
про реєстрацію тЗ 

1. Тип, марка, модель  ____________________________________________________________
2. Код згідно з УКТЗЕД  ___________________________________________________________
3. Колір  ________________________________________________________________________
4. Дата виготовлення  _____________________________________________________________
5. Ідентифікаційний номер або номер кузова  __________________________________________
6. Номер шасі (рами)  _____________________________________________________________
7. Номер двигуна  ________________________________________________________________
8. Об’єм двигуна (куб. см)  _________________________________________________________
9. Дата переміщення через митний кордон України  ____________________________________
10. Митниця оформлення  _________________________________________________________
11. Дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1  ______________________________
12. Видано номерні знаки типу «Транзит» ________ №  _________________________________
13. Наявність необхідних для реєстрації документів  ___________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

ВІДМІТКИ МИТНИЦІ
_______________ митниця не заперечує проти реєстрації в підрозділі МВС України, який відпо-

відно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку 
ТЗ, зазначеного в цьому Посвідченні ТЗ на ім’я
__________________________________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким виданий)

_________________________________________________________________________________ ,
(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)

що був увезений (надісланий) в Україну гр.
__________________________________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові; серія і номер паспорта, ким виданий)

__________________________________________________________________________________
(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні) 

Увезено: 
- для тимчасового користування строком до  __________________________________________
- для постійного користування 
Для: 
- продажу, дарування, обміну;
- передання у володіння та/або користування, та/або розпорядження -
дозвіл митниці:
- потрібен
- не потрібен 
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Транспортний засіб повинен бути пред’явлений підрозділу МВС України, який відповідно до за-
конодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, у де-
сятиденний строк для реєстрації. 

Примітка  _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
Підпис і особиста номерна
печатка посадової особи митниці ______________________
Дата «___» ____________ 20__ р. 
Посвідчення одержав (підпис власника)  _____________________________________________

(Правила доповнено додатком 3 згідно з наказом Державної мит‑
ної служби України від 15.11.2006 р. № 1010)

лист держмитслужби України від 11.04.2000 р. № 11/3-32�3 

У Державній митній службі розглянуто лист 
Державної податкової адміністрації України від 
20.03.2000 № 1935/5/17-0316 стосовно класифіка-
ції згідно з Товарною номенклатурою зовнішньо-
економічної діяльності (ТН ЗЕД) окремих видів 
транспортних засобів. 

Інформуємо, що згідно з вимогами ТН ЗЕД 
автомобілі залежно від технічних характеристик 
та призначення класифікуються в наступних 
товарних позиціях:

8701 — «Трактори». 
Відповідно до ТН ЗЕД сідельні тягачі класифі-

куються в товарній позиції 8701 — «Трактори». 
Згідно з приміткою 2 до групи 87 ТН ЗЕД поняття 
«трактори» включає в себе транспортні засоби, 
призначені в основному для перевезення або 
буксирування інших транспортних засобів, при-
строїв або вантажів, незалежно від того, чи мають 
вони пристрої для перевезення інструментів, 
насіння, добрив та інших вантажів. Крім того, 
у поясненнях до товарної позиції 8701 (Пояснення 
до ТН ЗЕД, том IV, ст. 33) сідельні тягачі віднесено 
до вказаної товарної позиції. Тому сідельні тягачі 
класифікуються в товарній субпозиції ТН ЗЕД 
8701 20. 

8702 — «Автомобілі, призначені для переве-
зення не менше 10 чоловік (включаючи водія)». 

У даній позиції класифікуються всі автомобі-
лі, які призначені для перевезення десяти і біль-
ше чоловік (включаючи водія). 

8703 — «Автомобілі легкові та інші моторні 
транспортні засоби, призначені для перевезення 
людей (крім автомобілів, які класифікуються 
в товарній позиції 8702, включаючи вантажно-па-
сажирські автофургони та гоночні автомобілі». 

До даної товарної позиції включаються мотор-
ні транспортні засоби різних видів (включаючи 
автомобілі-амфібії), призначені для перевезення 
людей, однак вона не включає автомобілі товарної 
позиції 8702. У транспортних засобів даної товар-
ної позиції можуть бути мотори будь-якого типу 

(двигуни внутрішнього згорання, електромотори, 
газові турбіни і т. д.). 

Дана товарна позиція також поширюється 
на полегшені триколісні транспортні засоби спро-
щеної конструкції, такі, як: 

- обладнані мотоциклетним двигуном і коле-
сами і т. д. і які у силу своєї механічної конструк-
ції мають ознаки звичайних автомобілів, тобто 
системою керування автомобільного типу або 
зворотної передачі і диференціалом; 

- змонтовані на Т-образному шасі, у якому два 
задніх колеса мають незалежні приводи від окре-
мих електромоторів з акумуляторним живленням. 
Керування такими транспортними засобами, 
як правило, від одного центрального важеля ке-
рування, за допомогою якого водій може заводи-
ти, робити прискорення, гальмування, зупиняти 
і давати задній хід транспортному засобу, так само, 
як і направляти його вправо або вліво, задаючи 
диференціальний момент, що крутить, головним 
колесам або повертаючи переднє колесо. 

Транспортні засоби, що входять до даної по-
зиції, можуть бути як колісними, так і гусенич-
ними. 

До даної товарної позиції також включають-
ся: 

(1) Автомобілі (наприклад, автомобілі-салони, 
автомобілі, спортивні і гоночні автомобілі); 

(2) Спеціалізовані транспортні засоби, такі, 
як автомобілі швидкої допомоги, тюремні фур-
гони і катафалки; 

(3) Житлові автофургони (туристські авто-
фургони і т. д.), транспортні засоби для переве-
зення людей, спеціально обладнані під житло 
(зі спальними, кухонними, туалетними та ін. 
зручностями); 

(4) Транспортні засоби, спеціально призначені 
для пересування по снігу (наприклад, снігомо-
білі); 

(5) Автомашини для гольфових майданчиків 
і подібні транспортні засоби. 
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У даній товарній позиції термін «вантажно-
пасажирський автофургон» означає транспор-
тні засоби з максимальною кількістю в дев’ять 
сидячих місць (включаючи водія), внутрішній 
простір яких може без конструктивних змін ви-
користовуватися для перевезення як людей, так 
і вантажів. 

Транспортні засоби для використання на а-
тракціонах, наприклад ігрові автомобілі типу 
«ухилися від зіткнення», класифікуються в то-
варній позиції 9508. 

Крім того, в даній позиції класифікуються 
невеликі гоночні автомобілі (так звані «карти»), 
що не мають кузова, обладнані поршневим дви-
гуном внутрішнього згорання з іскровим запа-
люванням і здатні розвивати порівняно високі 
швидкості. 

За умови, що ці транспортні засоби скон-
струйовані для транспортування людей, до даної 
товарної позиції також включаються автомобі-
лі подвійного застосування, тобто автомобілі, 
що можуть перевозити як людей, так і вантажі. 
Транспортні засоби цього типу відрізняються від 
транспортних засобів, що перевозять вантажі, 
того ж розміру, за такими ознаками: 

1.  За сидінням водія присутні сидіння, 
що складаються або забираються, або спеціально 
призначені для сидіння місця та бокові вікна. 

2. Можуть бути присутні бокові або задні две-
рі й обробка салону як у транспортних засобів, 
що перевозять пасажирів. 

8704 — «Автомобілі вантажні». 
До даної товарної позиції включаються: 
Звичайні вантажівки і фургони (з відкритим, 

закритим брезентом, закриті і т. д.); автомобілі 
і фургони усіх видів для доставки вантажів до-
дому, фургони для переїздів із квартири на квар-
тиру; вантажівки з автоматичними розвантажу-
вальними пристосуваннями (вантажівки з пере-
кидним кузовом і т. д.); автомобілі-цистерни 
(незалежно від того, обладнані вони насосами 
чи ні); рефрижераторні або термоізольовані 
вантажівки; багатонастильні вантажівки для 
перевезення кислоти в ізольованих від ударів 
контейнерах, балонах із бутаном і т. д.; важкі 
вантажівки з рамами, що відкидаються, і заглиб-
ними похилими трапами для перевезення танків, 
піднімальних або траншеєкопальних машин, 
електричних трансформаторів і т. д.; вантажівки, 
спеціально призначені для перевезення свіжого 
бетону, за винятком бетономішалок за товарною 
позицією 8705; сміттєзбірники, незалежно від 
того, обладнані вони навантажувальними, трам-
бувальними, демфіруючими та ін. пристроями 
або ні. 

До даної товарної позиції також включають-
ся: 

(1) Самоскиди, тобто транспортні засоби міцної 
конструкції з перекидним кузовом або з днищем, 
що відкривається вниз, призначеним для пере-
везення ґрунту, породи або інших матеріалів. 
Ці автомашини, що можуть мати жорстке або 
шарнірне шасі, як правило, обладнані колесами 
для руху по бездоріжжю і можуть пересуватися 
по м’якому ґрунту. До цієї товарної позиції вхо-
дять як важкі, так і легкі самоскиди; останні 
іноді відрізняються наявністю сидіння на два по-
ложення, двома сидіннями, спрямованими в про-
тилежні боки, або двома кермами керування, для 
того щоб цими транспортними засобами можна 
було управляти водію, що дивиться у напрямку 
до кузова під час розвантаження. 

(2) Човникові вагонетки. Застосовуються 
на шахтах для перевезення вугілля або руди від 
очисних машин до конвеєрів. Являють собою 
важкі транспортні засоби з низькою підвіскою, 
обладнані шинами і що мають двигуни внутріш-
нього згорання або електромотори; розвантажу-
ються автоматично конвеєром, що утворює днище 
транспортного засобу. 

(3) Самозавантажні транспортні засоби, облад-
нані лебідками, піднімальними пристроями і т. 
д., але призначені в основному для транспортних 
цілей. 

(4) Дорожньо-рельсові вантажівки, спеціально 
обладнані для пересування як шосейними доро-
гами, так і рейками. Ці транспортні засоби, до-
рожні колеса яких стоять на залізничних рейках, 
мають попереду і позаду пристрої типу вагонного 
візка, які можна піднімати за допомогою дом-
крата, щоб транспортний засіб міг пересуватися 
по дорозі. 

Автомобільні шасі, обладнані двигуном і кабі-
ною, також відносяться до даної позиції. 

До даної товарної позиції не входять: 
а) портальні транспортери, застосовувані 

на заводах, складах, у доках, аеропортах і т. д. 
для перевезення довгомірних вантажів або кон-
тейнерів (товарна позиція 8426); 

6) вантажотранспортери, які застосовуються 
на шахтах (товарна позиція 8429); 

в) мотоцикли, моторолери або мотовелосипеди, 
призначені для перевезення вантажів (товарна 
позиція 8711). 

8705 — «Автомобілі спеціального призна-
чення, крім таких, що використовуються для 
перевезення пасажирів або вантажів (автомобілі 
технічної допомоги, автокрани, пожежні авто-
мобілі, автобетономішалки, автомашини для 
прибирання доріг, автомобілі з розпилюючими 
пристроями, автомайстерні, автомобілі з рентге-
нівськими установками)». 

До даної товарної позиції включається ряд ти-
пів автомашин, що випускаються спеціально або 
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пристосовані, обладнані різними пристосування-
ми, що дають їм можливість виконувати певні 
нетранспортні функції, тобто основною метою 
транспортного засобу за даною товарною позицією 
не є перевезення людей або вантажів. 

До даної товарної позиції включаються: 
(1) Автомобілі для аварійного ремонту, що яв-

ляють собою автомобільні шасі з днищем або без 
нього й обладнані піднімальними пристроями, 
такими, як необертові крани, козли, блоки або 
лебідки і призначені для підйому і буксирування 
транспортних засобів в аварійному стані; 

(2) Автомобілі-насоси, обладнані насосом, 
як правило, що має привід від двигуна автома-
шини (наприклад, пожежні автомашини); 

(3) Вантажівки, обладнані драбинами або під-
німальними платформами для ремонту підвісних 
проводів. вуличного освітлення і т. д.; вантажівки 
з регульованим кронштейном і платформою (кіно-
автомашини) для кінематографії або телевізійної 
роботи; 

(4) Вантажівки, застосовувані для розчищення 
вулиць, стічних канав, аеродромних злітно-по-
садкових смуг і т. д. (наприклад, підмітальні 
машини, автомашини-розбризкувачі, комбіно-
вані, підмітально-розбризкуючі та асенізаційні 
машини); 

(5) Снігоочисники і снігороздувальні машини 
із вбудованим устаткуванням, тобто автомашини, 
створювані винятково для цілей розчищення сні-
гу і, як правило, обладнані турбінами, ножами 
(які обертаються) і т. д., із приводом або від дви-
гуна автомашини, або від окремого двигуна. 

В усіх випадках взаємозамінне снігоочисне 
або снігороздувне устаткування всіх типів ви-
ключається (8430), незалежно від того, є воно 
змонтованим на автомашині або ні; 

(6) Розприскуючі вантажівки усіх видів, не-
залежно від того, мають вони нагрівальне устат-
кування, устаткування для розкидання асфальту 
або гравію, для сільськогосподарських цілей і т. 
д. чи не мають; 

(7) Автокрани, призначені не для перевезення 
вантажів, що складаються з автомобільного шасі, 
на якому постійно встановлені кабіна і поворот-
ний кран. Однак вантажівки із самонавантажни-
ми пристроями виключаються (8704); 

(8) Рухомі бурові (тобто вантажівки, обладнані 
вишкою у зборі, лебідками, верстатами й іншими 
пристроями для буравлення); 

(9) Вантажівки, обладнані пристроями, 
що штабелюють (тобто платформою, виготовле-
ною рухливою на вертикальній основі та яка, 
як правило, має привід від двигуна автомаши-
ни). 

Але з даної позиції виключаються самонаван-
тажні автомашини, обладнані лебідками, підні-

мальними пристроями і т. д., але які створюються 
в основному для перевезення вантажів (8704); 

(10) Бетономішалки, що складаються з авто-
мобільного шасі, на якому постійно змонтована 
бетономішалка, пристосована як для виготовлен-
ня, так і для перевезення бетону; 

(11) Рухливі електрогенераторні агрегати, 
що складаються із вантажівки, на якій змонто-
вано електрогенераторний агрегат, із приводом 
або від двигуна автомашини, або від окремого 
двигуна; 

(12) Рухливі радіологічні станції (наприклад, 
обладнані медичним кабінетом, затемненим 
приміщенням і повним набором радіологічного 
устаткування); 

(13) Рухливі клініки (медичні або зуболіку-
вальні) з операційною, устаткуванням для анесте-
зіювання й іншою хірургічною апаратурою; 

(14) Автомашини-прожектори, що складають-
ся із прожектора, змонтованого на автомобілі, 
причому з живленням зазвичай від генератора, 
що має привід від двигуна автомобіля; 

(15) Радіофургони; 
(16) Фургони телеграфні, радіотелеграфні або 

радіотелефонні (що приймають і що передають); 
радарні автоустановки; 

(17) Іподромні фургони, обладнані рахунко-
вими машинами для автоматичного підрахунку 
виграшів та імовірностей виграшу на бігах; 

(18) Пересувні лабораторії (наприклад, для 
перевірки робочих показників сільськогоспо-
дарських машин); 

(19) Випробувальні вантажні автомашини 
з реєструючими приладами для визначення тяго-
вої потужності автомашин, що їх буксирують; 

(20) Пересувні хлібопекарні з повним устатку-
ванням (тістоміс, піч і т. д.); польові кухні; 

(21) Фургони-майстерні, обладнані різними 
машинами й інструментом, зварювальними при-
строями тощо; 

(22) Пересувні банки, пересувні бібліотеки і пе-
ресувні автовиставки для демонстрації товарів. 

До даної товарної позиції не входять: 
а) самохідні дорожні катки (8429); 
6) сільськогосподарські катки (8432); 
в) невеликі пересувні пристрої, керовані во-

дієм, який йде поруч, і обладнані допоміжним 
двигуном (тобто очисники для парків, скверів 
і т. д. і пристрої для нанесення ліній на дорозі) 
(8479); 

г) жилі автофургони (8703). 
Автомобільні шасі або вантажівки з робочими 

машинами. 
Слід зазначити, що для того щоб класифіку-

ватися в даній позиції, та чи інша автомашина, 
що включає піднімальне або такелажно-транс-
портне планувальне, траншеєкопальне або бурове 
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устаткування і т. д., повинна фактично являти 
собою в основному комплектне автомобільне шасі, 
або вантажівку в тому смислі, що вона включає 
принаймні такі механічні компоненти: двигун, 
коробку передач і прилади керування для зміни 
передач, а також кермові і гальмові пристрої. 

З іншого боку, самохідні машини (тобто крани, 
екскаватори), в яких один або більше рухових 
або центральних елементів, описаних вище, роз-
ташовані в кабіні робочої машини, змонтованої 
на колісному або гусеничному шасі, незалежно 
від того, чи може весь агрегат пересуватися по до-
розі своїм ходом, класифікуються, наприклад, 
за товарними позиціями 8426, 8429 або 8430. 

Також до даної товарної позиції не входять 
самохідні колісні машини, у яких шасі і ро-
боча машина спеціально призначені одне для 
одного й утворюють єдиний механічний агрегат 
(наприклад, самохідні автогрейдери). У цьому 
випадку машина не просто встановлена на ав-
томобільному шасі, а цілком вбудована в шасі, 
що не може використовуватися для інших цілей 
і може мати основні риси автомобілів, зазначе-
них вище. 

Слід зазначити, що самохідні снігоочисники 
або снігороздувальні машини із вбудованим 
устаткуванням завжди включаються до даної 
товарної позиції. 

Заступник Голови Служби О. П. Шейко 

Про розгляд листа 

лист держкомпідприємництва від 1�.12.2002 р. № 2-221/6�55 

Державний комітет України з питань регуля-
торної політики та підприємництва розглянув 
Ваш лист від 05.11.2002 № 170 та повідомляє. 

Відповідно до статті 5 Закону України від 
11.12.91 № 1963-XII «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів» податок з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів 
сплачується юридичними особами — щоквар-
тально рівними частинами до 15 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом. 

На думку Держпідприємництва України, 
в статті 5 цього Закону мається на увазі, що пода-
ток з власників транспортних засобів сплачується 
юридичними особами до 15 числа місяця, що на-
стає за звітним кварталом, включно (тобто остан-
ній строк саме 15, а не 14 число цього місяця). 

Крім того, повідомляємо, що відповідно до під-
пункту «и» підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 

Закону України від 21.12.2000 № 2181-III «Про 
порядок погашення зобов’язань платників по-
датків перед бюджетами та державними цільо-
вими фондами» податкові роз’яснення можуть 
надаватися виключно центральним податковим 
органом України. Будь-які відповіді на запити 
платника податків, які надаються іншими по-
датковими органами або контролюючими орга-
нами, а не центральним податковим органом, 
повинні виходити із змісту роз’яснень, наданих 
центральним податковим органом, а за відсутно-
сті останніх — мають сприйматися платниками 
податків як рекомендації. Якщо норми роз’яснень 
центрального податкового органу суперечать нор-
мам відповідей інших податкових органів (інших 
контролюючих органів), для дотримання поло-
жень підпункту «д» підпункту 4.4.2 цього пункту 
пріоритет мають норми роз’яснень центрального 
податкового органу. 

В. о. Голови В. Загородній 

щодо надання роз’яснення

лист дПаУ від 10.03.2004 р. № 1�81/6/1�-2216

Державна податкова адміністрація України 
розглянула Ваш лист № 1106 від 12.02.2004 
р. стосовно подання розрахунку суми податку 
з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів приватним підприєм-
цем і повідомляє. 

Згідно зі статтею 1 Закону України від 

11.12.91 р. № 1963-XII «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів» (у редакції Закону України від 
18.02.97 р. № 75/97-ВР), зі змінами та доповнен-
нями (далі — Закон № 1963-XII), платниками по-
датку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів є підприємства, 
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установи та організації, які є юридичними осо-
бами, іноземні юридичні особи, а також грома-
дяни України, іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які мають зареєстровані в Україні 
згідно з чинним законодавством власні транс-
портні засоби. 

Відповідно до ст. 6 Закону № 1963-XII, пода-
ток з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів самостійно 
обчислюється юридичними особами на підставі 
звітних даних про кількість транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів 
станом на 1 січня поточного року. Обчислення 
податку з власників наземних транспортних засо-
бів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або 
потужності двигуна кожного виду і марки транс-
портних засобів, а податок з власників водних 
транспортних засобів — виходячи з довжини 
транспортного засобу за ставками, зазначеними 
у статті 3 цього Закону. 

За формою та порядком, установлених на-
казом ДПА України від 17.09.2001 р. № 373 
та затверджених у Міністерстві юстиції України 
05.10.2001 р. за № 862/6053, зі змінами та до-
повненнями, внесеними наказом ДПА України 
від 03.06.2002 р. № 257, юридичними особами 
на основі бухгалтерського звіту (балансу) скла-
дається розрахунок суми податку, що подається 
за місцем їх знаходження та за місцем постійного 
базування транспортних засобів до податкових 
органів, у строки, визначені законом для річного 
звітного періоду. 

Відповідно до статті 5 Закону № 1963-XII, 
юридичні особи податок з власників транс-
портних засобів сплачують щокварталу рівни-
ми частинами до 15 числа місяця, що настає 
за звітним кварталом, а фізичні особи — перед 
реєстрацією, перереєстрацією транспортних 
засобів, а також перед технічним оглядом транс-

портних засобів щороку або один раз за два роки, 
але не пізніше першого півріччя року, в якому 
провадиться технічний огляд, за наявності до-
кументів, що підтверджують сплату податку. 
Тобто власники транспортних засобів зобов’язані 
пред’являти органу, який здійснює реєстрацію, 
перереєстрацію або технічний огляд транспорт-
ного засобу, квитанцію чи платіжне доручення 
про сплату податку в повній сумі, а платники, 
які звільнені від сплати цього податку, — до-
кумент, що дає право на користування пільгою 
із зазначеного податку. У разі відсутності доку-
ментів про сплату податку реєстрація, перереє-
страція і технічний огляд транспортних засобів 
не проводяться. 

Відповідно до Правил проведення державного 
технічного огляду автомобілів, автобусів, мото-
транспорту та причепів, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. 
№ 141, визначено, що власники транспортних 
засобів зобов’язані подати належні їм транспортні 
засоби для технічного огляду на місце і в термін, 
визначений відповідним органом, що проводить 
технічний огляд. 

За неможливості подання транспортного засо-
бу на місце технічного огляду (через несправність 
чи з інших причин) у встановлений строк його 
власник сплачує податок за цей транспортний 
засіб на загальних підставах, а документ про 
сплату податку пред’являє органу, який прова-
дить технічний огляд, разом з письмовою заявою 
про неможливість подання транспортного засобу 
для технічного огляду. 

Враховуючи вищезазначене, якщо транспор-
тний засіб придбано фізичною особою, то вона, 
відповідно до вимог статті 6 Закону № 1963-XII, 
не повинна подавати розрахунок суми податку 
з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машині механізмів. 

Заступник Голови С. Лекарь 

щодо сПлати ПодаткУ з власників трансПортних засобів 

лист дПаУ від 25.04.200� р. № 2049/г/1�-0315 

Державна податкова адміністрація України 
розглянула Ваш лист <...> щодо пільги по сплаті 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів за вантаж-
ний автомобіль Газ-5204 і повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про податок з власників транспортних засо-
бів та інших самохідних машин і механізмів» 
від 11 грудня 1991 року № 1963-XII із змінами 
та доповненнями (далі — Закон) визначено, 

що платниками податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів є підприємства, установи та орга-
нізації, які є юридичними особами, іноземні 
юридичні особи, а також громадяни України, 
іноземні громадяни та особи без громадянства, 
які здійснюють першу реєстрацію в Україні, 
реєстрацію, перереєстрацію транспортних за-
собів або мають зареєстровані в Україні згідно 
з чинним законодавством власні транспортні 
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засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону 
є об’єктами оподаткування. 

У статті 4 Закону визначені категорії грома-
дян, які мають пільги по сплаті податку з влас-
ників транспортних засобів. До них, зокрема, 
відносяться особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 
14 Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи», статтях 4 — 11 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», статтях 6 і 8 Закону 
України «Про основні засади соціального захи-
сту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні», а також інваліди незалежно від 
групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди 
за поданням органів соціального захисту), які 
звільняються від сплати податку щодо одного 
легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом 
циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного 
мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 
куб. см чи одного човна моторного або катера (крім 
спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м. 

Крім того, громадяни, у власності яких зна-
ходяться легкові автомобілі (код 8703), з об’ємом 
циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік 
в Україні до 1990 року включно, та вантажні ав-
томобілі (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, 
звільняються від сплати податку на 50 відсотків 
щодо одного з зазначених автомобілів. 

Пільги, визначені статтею 4 Закону, не по-
ширюються на транспортні засоби, які вперше 
реєструються в Україні, крім легкових автомобі-
лів для інвалідів (код 8703) з об’ємом циліндрів 
двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок 
коштів державного чи місцевих бюджетів та без-
оплатно передані інвалідам відповідно до законо-
давства України. 

Пільг для громадян, котрі мають у власності 
інші, ніж зазначено в цій статті транспортні засо-
би, Законом не передбачено, тому такі громадяни 

повинні сплачувати податок у порядку і розмірах, 
встановлених цим Законом. 

Фізичними особами податок сплачується 
перед проведенням першої реєстрації в Україні, 
реєстрацією, перереєстрацією транспортних за-
собів, а також перед технічним оглядом щорічно 
або один раз за два роки, але не пізніше першого 
півріччя року, в якому провадиться технічний 
огляд; 

Фізичні особи — платники податку зобов’язані 
пред’являти органам, що здійснюють першу реє-
страцію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, 
зняття з обліку або технічний огляд транспортних 
засобів, квитанції або платіжні доручення про 
сплату податку за попередній (у разі здійснення 
сплати) та за поточний роки, а платники, звіль-
нені від сплати цього податку, — відповідний 
документ, що дає право на користування цими 
пільгами. 

У разі відсутності документів про сплату 
податку або документів, що дають право на ко-
ристування пільгами, перша реєстрація в Укра-
їні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку 
і технічний огляд транспортних засобів не про-
вадяться. 

Одночасно зазначаємо, що органам державної 
податкової служби України чинним законодав-
ством не надано права встановлювати та надавати 
платникам податків додаткові (не передбачені 
Законом) пільги. Надання, в окремих випадках, 
додаткових пільг з оподаткування може бути 
вирішене органами місцевого самоврядування 
відповідно до їх повноважень відносно звільнення 
від сплати податку осіб, які мають посвідчення 
водія на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії, щодо одного легкового ав-
томобіля (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля 
(код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 
куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, 
які вперше реєструються в Україні. 

Заступник Голови С. І. Лекарь 

Письмо мвд Украины, департамент гаи от 2�.04.200� г. № 4/8-2538 

Сообщаем, что 06.12.2006 г. Верховной Радой 
Украины принят Закон Украины № 427-V «О вне-
сении изменений в некоторые Законы Украи-
ны относительно регистрации транспортных 
средств», которым внесены изменения в Законы 
Украины «О налоге с владельцев транспортных 
средств и других самоходных машин и механиз-
мов», «О фиксированном сельскохозяйственном 
налоге», «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, 
таможенного оформления и налогообложения 

личных вещей, товаров и транспортных средств, 
которые ввозятся (пересылаются) гражданами 
на таможенную территорию Украины», «О неко-
торых вопросах ввоза на таможенную территорию 
Украины и регистрации транспортных средств», 
поэтому с 1 января 2007 года во время первой 
регистрации владельцы легковых автомобилей 
с объемом цилиндров с 1001 до 1500 см3, которые 
использовались до 8 лет, должны уплатить налог 
в размере 5 грн. за 100 см3. 
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Таким образом, при первой регистрации 
легкового автомобиля с объемом двигателя 
1500 см3, который используется с ноября 
1999 года, на сегодняшний день его владе-

лец согласно требованиям действующего 
законодательства должен уплатить налог 
с владельца транспортного средства в раз-
мере 75 грн. 

Начальник отдела Департамента ГАИ 
МВД Украины В. Брянцев 

щодо сПлати ПодаткУ з власників трансПортних засобів 

лист дПаУ від 15.06.200� р. № 3001/о/1�-0315 

Державна податкова адміністрація України 
розглянула Ваш лист <…> стосовно сплати по-
датку з власників транспортних засобів при пер-
шій реєстрації транспортного засобу в Україні 
і повідомляє. 

6 грудня 2006 року Верховною Радою Укра-
їни прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо реєстрації 
транспортних засобів» № 427-V, яким, зокрема, 
викладено в новій редакції Закон України від 
11.12.91 р. № 1963-XII «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів» із змінами та доповненнями 
(далі — Закон № 1963-XII), що визначає платни-
ків податку, об’єкти оподаткування, ставки по-
датку, порядок його обчислення і строки сплати, 
а також встановлює пільги. Зазначений Закон, 
відповідно до пункту 1 Прикінцевих положень, 
набрав чинності з 1 січня 2007 року. 

Відповідно до частини 5 статті 94 Конститу-
ції України прийняті та підписані Президентом 
України закони набирають чинності через десять 
днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо 
інше не передбачено самими законами, але не ра-
ніше дня їх опублікування. 

Згідно з Указом Президента України від 
10.06.97 р. № 503 «Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів та на-
брання ними чинності», газета «Урядовий кур’єр» 
є офіційним друкованим виданням і офіційно 
оприлюднений в зазначеній газеті закон набирає 
чинності з моменту опублікування (якщо законом 
не передбачено інше). Закон № 427-V опублікова-
но в газеті «Урядовий кур’єр» 30.12.2006 р. 

Враховуючи зазначене, набрання чинності 
нової редакції Закону № 1963-XII припадає на 1 
січня 2007 року. 

Платниками податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів є підприємства, установи та орга-
нізації, які є юридичними особами, іноземні 
юридичні особи, а також громадяни України, 
іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які здійснюють першу реєстрацію в Україні, 
реєстрацію, перереєстрацію транспортних засо-
бів та/або мають зареєстровані в Україні згідно 
з чинним законодавством власні транспортні 
засоби, що визначені як об’єкти оподаткування 
під відповідним кодом за Українською класифі-
кацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(далі — УКТЗЕД) у статті 2 Закону. 

Відповідно до статті 5 Закону 1963-XII пода-
ток з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів сплачується 
фізичними особами перед першою реєстрацією 
в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транс-
портних засобів, а також перед технічним огля-
дом транспортних засобів щорічно або один раз 
за два роки, але не пізніше першого півріччя року, 
в якому провадиться технічний огляд. 

Статтею 6 Закону № 1963-XII визначено, 
що сума податку з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів, 
що сплачується фізичними особами, обчислю-
ється за ставками, визначеними у статті 3 цього 
Закону. За транспортні засоби, придбані про-
тягом року, крім тих, що вперше реєструються 
в Україні, податок сплачується пропорційно 
кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстра-
цію транспортного засобу. 

Фізичні особи — платники податку зобов’язані 
пред’являти органам, що здійснюють першу реє-
страцію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, 
зняття з обліку або технічний огляд транспортних 
засобів, квитанції або платіжні доручення про 
сплату податку за попередній (у разі здійснення 
сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені 
від сплати цього податку, — відповідний документ, 
що дає право на користування цими пільгами. 

У разі відсутності документів про сплату 
податку або документів, що дають право на ко-
ристування пільгами, перша реєстрація в Укра-
їні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку 
і технічний огляд транспортних засобів не про-
вадяться. 
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Враховуючи викладене, податок з власників 
транспортних засобів на транспортні засоби, 
що ввозяться на митну територію України 
з метою вільного використання та вперше реє-
струються в Україні, справляється за ставками, 
чинними на день реєстрації цих транспортних за-
собів, з урахуванням строку їх використання, не-
залежно від дати ввезення транспортного засобу 
на митну територію України та дати проведення 
митного оформлення. 

Одночасно зазначаємо, що органам державної 
податкової служби України чинним законодав-
ством не надано права встановлювати та надавати 

платникам податків додаткові (не передбачені 
Законом) пільги. Надання, в окремих випадках, 
додаткових пільг з оподаткування може бути 
вирішене органами місцевого самоврядування 
відповідно до їх повноважень відносно звільнення 
від сплати податку осіб, які мають посвідчення 
водія на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії, щодо одного легкового ав-
томобіля (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля 
(код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 
куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, 
які вперше реєструються в Україні. 

Заступник Голови С. І. Лекарь 

щодо сПлати ПодаткУ з власників трансПортних засобів 

лист дПаУ від 23.08.200� р. № 4222/б/1�-0315 

Державна податкова адміністрація України 
розглянула Ваш лист щодо пільги по сплаті по-
датку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів ветеранами орга-
нів внутрішніх справ і повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про по-
даток з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів» від 11 грудня 
1991 року № 1963-XII із змінами та доповненнями 
(далі — Закон) платниками податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів є підприємства, установи та ор-
ганізації, які є юридичними особами, іноземні 
юридичні особи, а також громадяни України, 
іноземні громадяни та особи без громадянства, 
які здійснюють першу реєстрацію в Україні, 
реєстрацію, перереєстрацію транспортних за-
собів, або мають зареєстровані в Україні згідно 
з чинним законодавством власні транспортні 
засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону 
є об’єктами оподаткування. 

У статті 4 Закону визначені категорії грома-
дян, які мають пільги по сплаті податку з влас-
ників транспортних засобів. До них, зокрема, 
відносяться особи, зазначені у статтях 6 і 8 За-
кону України від 16.12.93 р. № 3721-XII «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Украї-
ні» (далі — Закон № 3721-XII), які звільняються 
від сплати податку щодо одного легкового автомо-
біля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом 
циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна 
моторного або катера (крім спортивного) з довжи-
ною корпусу до 7,5 м. 

Крім того, громадяни, у власності яких зна-
ходяться легкові автомобілі (код 8703), з об’ємом 
циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік 
в Україні до 1990 року включно, та вантажні ав-
томобілі (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна 
до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, 
звільняються від сплати податку на 50 відсотків 
щодо одного з зазначених автомобілів. 

До переліку осіб, визначених в статті 6 За-
кону № 3721-XII, ветерани внутрішніх справ 
не віднесені. Згідно вказаної статті, ветеранами 
праці визнаються громадяни, які сумлінно пра-
цювали в народному господарстві, державних 
установах, організаціях та об’єднаннях грома-
дян, мають трудовий стаж (35 років — жінки і 40 
років — чоловіки) і вийшли на пенсію, а також 
інші громадяни, які визнаються ветеранами пра-
ці згідно із підпунктами «а», «б» і «в» цієї статті 
(громадяни, яким призначені пенсії на пільгових 
умовах; пенсіонери, нагороджені медаллю «Ве-
теран праці»; інваліди I і II груп, які одержують 
пенсії по інвалідності, загальний трудовий стаж 
яких становить не менше 15 років). 

Якщо ветеран органів внутрішніх справ має 
трудовий стаж, передбачений в статті 6 Закону 
№ 3721-XII (тобто до вступу на військову службу 
чи після звільнення в запас або відставку працю-
вав у вищеназваних установах та організаціях), 
то він може бути визнаний у встановленому по-
рядку ветераном праці та користуватися відпо-
відними пільгами. 

Обчислення трудового стажу, необхідного для 
визнання громадян ветеранами праці, здійсню-
ється в порядку, передбаченому Законом України 
«Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 
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року № 1788-XII, із змінами та доповненнями. 
Відповідно до Положення про порядок видачі 

посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 1994 року № 521, доку-
ментом, що підтверджує статус ветерана праці, 
на підставі якого надаються відповідні пільги 
і компенсації, є відповідне посвідчення. 

Посвідчення і нагрудний знак видаються ве-
теранам праці за місцем проживання органами, 
що призначають пенсії (для військових пенсіоне-
рів — військовими комісаріатами). 

Враховуючи вищезазначене, для отримання 
пільги по податку з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів 
при проходженні технічного огляду автомобіля 
Вам потрібно надати органам ДАІ посвідчення 
«Ветерана праці». 

Пільги, визначені статтею 4 Закону, не по-
ширюються на транспортні засоби, які вперше 
реєструються в Україні, крім легкових автомобі-
лів для інвалідів (код 8703) з об’ємом циліндрів 
двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок 
коштів державного чи місцевих бюджетів та без-
оплатно передані інвалідам відповідно до законо-
давства України. 

Пільг для громадян, котрі мають у власності 

інші, ніж зазначено в цій статті, транспортні засо-
би, Законом не передбачено, тому такі громадяни 
повинні сплачувати податок у порядку і розмірах, 
встановлених цим Законом. 

Фізичними особами податок сплачується 
перед проведенням першої реєстрації в Україні, 
реєстрацією, перереєстрацією транспортних за-
собів, а також перед технічним оглядом щорічно 
або один раз за два роки, але не пізніше першого 
півріччя року, в якому провадиться технічний 
огляд. 

Фізичні особи — платники податку зобов’язані 
пред’являти органам, що здійснюють першу реє-
страцію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, 
зняття з обліку або технічний огляд транспортних 
засобів, квитанції або платіжні доручення про 
сплату податку за попередній (у разі здійснення 
сплати) та за поточний роки, а платники, звіль-
нені від сплати цього податку, — відповідний 
документ, що дає право на користування цими 
пільгами. 

У разі відсутності документів про сплату 
податку або документів, що дають право на ко-
ристування пільгами, перша реєстрація в Укра-
їні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку 
і технічний огляд транспортних засобів не про-
вадяться. 

Заступник Голови С. І. Лекарь 

Постанова вгсУ від 02.03.2005 р. 

справа № 41/�1а 
Відмовлено у порушенні провадження з перегляду
ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 5 травня 2005 року 

Вищий господарський суд України у складі 
колегії суддів: головуючого — судді Кривди Д. 
С. (доповідача у справі), суддів: Жаботиної Г. 
В., Уліцького А. М., розглянувши у відкритому 
судовому засіданні касаційні скарги державної 
податкової інспекції у м. Дружківка на постанову 
Донецького апеляційного господарського суду від 
02.09.2004 у справі № 41/71а господарського суду 
Донецької області за позовом Акціонерного това-
риства закритого типу «Веско» до державної по-
даткової інспекції у м. Дружківка про визнання 
недійсними податкових повідомлень-рішень, по-
даткової вимоги та акта, за участю представників 
сторін: від позивача: Санько Л. В. — за довіреністю 
від 28.02.2005 р. № 313, Богданова Л. М. — за до-
віреністю від 28.02.2005 р. № 314, від відповідача: 
Слесаренко Н. Є. — за довіреністю від 28.02.2005 
р. № 1592/10/10-013, Сидоренко Д. В. — за до-
віреністю від 01.03.2005 р. № 1645/10/10-013, 

Стрілкова Н. В. — за довіреністю від 28.02.2005 р. 
№ 1593/10/10-013, встановив: 

Рішенням господарського суду Донецької 
області від 19.07.2004 р. (суддя — Гончаров С. 
А.), залишеним без змін постановою Донець-
кого апеляційного господарського суду від 
02.09.2004 р. (головуючий — суддя Кулебякін О. 
С., судді — Колядко Т. М., Стойко О. В.), позовні 
вимоги задоволено частково; визнані повністю 
недійсними податкові повідомлення-рішення 
державної податкової інспекції у м. Дружків-
ка № 0000811740/3716/17-2/00282049/14362 
від 28.12.2002 р., № 0001312340/4717/23-
1/0 0 2 8 2 0 4 9/14 3 6 3  в і д  27.12 . 2 0 0 2  р., 
№ 0001362340/4718/23-1/00282049/14364 від 
27.12.2002 р.; припинено провадження по справі 
в частині визнання недійсним акта перевірки 
№ 23/111-1/80 від 28.08.2002 р.; у задоволенні по-
зовних вимог щодо визнання недійсним податкової 



февраль/2008

1�0

приложение к сборнику «Энциклопедия бухгалтера и экономиста»

вимоги від 15.01.2003 р. № 1/45 та від 17.01.2003 р. 
№ 713/10/24-013 — відмовлено; стягнуто з відпо-
відача на користь позивача витрати по сплаті дер-
жавного мита у сумі 42,50 грн. та витрати по сплаті 
інформаційно-технічних послуг у сумі 59 грн. 

Не погоджуючись з постановою Донецького 
апеляційного господарського суду, ДПІ у м. 
Дружківка звернулась до Вищого господарського 
суду України з касаційною скаргою, в якій про-
сить постанову скасувати, посилаючись на не-
правильне застосування та порушення норм 
матеріального права, та відмовити в задоволенні 
позовних вимог. 

Позивач надав відзив на касаційну скаргу, 
в якому заперечує вимоги касаційної скарги 
і просить постанову залишити без змін, а каса-
ційну скаргу — без задоволення. 

Колегія суддів, перевіривши наявні матеріали 
(фактичні обставини) справи на предмет правиль-
ності застосування судами норм матеріального 
і процесуального права, заслухавши пояснення 
присутніх в судовому засіданні представників 
сторін, дійшла висновку, що касаційна скарга 
задоволенню не підлягає з наступних підстав. 

В процесі розгляду справи судом першої ін-
станції було встановлено та підтверджено апе-
ляційним судом при здійсненні апеляційного 
провадження, що відповідачем була проведена 
перевірка позивача з питань правильності нара-
хування та своєчасності перерахування податку 
на прибуток та інших обов’язкових платежів 
до бюджету, прибуткового податку, місцевих 
податків та зборів, патентування деяких видів 
діяльності за період з 01.04.2001 р. по 30.06.2002 
р., з питань дотримання валютного законодав-
ства за період з 01.05.2001 р. по 30.06.2002 р., 
№ 23/111-1/80 від 28.01.2003 р., про що складено 
акт № 23/111-1/80 від 28.01.2003 р. 

На підставі акта перевірки та з урахуванням 
апеляційного узгодження сум визначених позива-
чу податкових зобов’язань відповідачем складені 
та направлені позивачу податкові повідомлення-
рішення № 0000811740/3716/17-2/00282049/14362 
від 28.12.2002 р., № 0001312340/4717/23-
1/0 0 2 8 2 0 4 9/14 3 6 3  в і д  27.12 . 2 0 0 2  р ., 
№ 0001362340/4718/23-1/00282049/14364 від 
27.12.2002 р. 

1. Стосовно податкового повідомлення-рішен-
ня № 0001362340/4718/23-1/00282049/14364 від 
27.12.2002 р., яким позивачу визначено податкове 
зобов’язання по податку на додану вартість в роз-
мірі 1624618,50 грн. 

В акті перевірки, зокрема, вказано, що пози-
вачем неправильно застосовані нульова ставка 
оподаткування податком на додану вартість 
за зовнішньоекономічним контрактом № 2001-1 
від 02.01.2001 р., оскільки поставка товару здійс-

нювалась на умовах FOB, тобто позивач безпосе-
редньо не здійснював вивезення товару за межі 
митної території України. 

Відповідно до пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про податок на додану вартість» податок 
за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій 
з продажу товарів, що були вивезені (експортова-
ні) платником податку за межі митної території 
України. Товари вважаються вивезеними (ек-
спортованими) платником податку за межі мит-
ної території України в разі, якщо їх вивезення 
(експортування) засвідчене належно оформленою 
митною вантажною декларацією. 

Статтею 35 ГПК України передбачено, що фак-
ти, які відповідно до закону вважаються встанов-
леними, не доводяться при розгляді справи. Таке 
припущення може бути спростоване в загальному 
порядку. 

Судами встановлено, що відповідно до вказа-
них вимог Закону України «Про податок на дода-
ну вартість», позивачем надані належним чином 
оформлені вантажні митні декларації, що є під-
твердженням факту вивезення (експортування) 
позивачем глини вогнетривкої відповідно до умов 
контракту № 2001-1 від 02.01.2001 р., укладеного 
між позивачем та фірмою «Impakt Internattional 
Holdings Limited», а тому суди дійшли правомір-
ного висновку, що доводи позивача про здійснення 
експорту і застосування нульової ставки по по-
датку на додану вартість при експорті товарів 
є обґрунтованими та доведеними. 

2. Стосовно податкового повідомлення-рішен-
ня № 0000811740/3716/17-2/00282049/14362 від 
28.12.2002 р., яким позивачу визначено податкове 
зобов’язання з податку з власників транспортних 
засобів. 

Згідно ст. 2 Закону України «Про податок 
з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів» об’єктом опо-
даткування цим податком є транспортні засоби, 
віднесені до певної товарної позиції Гармонізова-
ної системи опису та кодування товарів. 

На думку відповідача, автомобілі БелАЗ, влас-
ником яких є позивач, підпадають під товарну 
позицію 87.04 автомобілі для транспортування 
вантажів, тому є об’єктом оподаткування (абзац 
4 частини 1 ст. 2 Закону). Позивач стверджує, 
що вказані автомобілі відносяться до іншої по-
зиції Гармонізованої системи, зокрема, товарної 
позиції 87.09: заводські вантажівки, самохідні, 
не оснащені піднімальним або навантажено-роз-
вантажувальним обладнанням, такого типу, які 
використовуються на фабриках, складах, доках 
або аеропортах для транспортування товарів 
на короткі відстані. Оскільки товарна позиція 
87.09 до об’єктів оподаткування не включена, 
то податок нарахований безпідставно. Погод-
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жуючись з висновками суду першої інстанції, 
апеляційна інстанція виходила із наявності 
загальних правил тлумачення Гармонізованої 
системи кодування товарів. 

Відповідно до підпункту «а» пункту 3 Правил 
тлумачення Гармонізованої системи кодування 
товарів позиції, яка дає найбільш спеціальне 
описання, віддається перевага перед позиціями, 
які дають більш загальний опис. 

Товарна позиція 87.04 встановлює загальні озна-
ки: самоскиди пристосовані до бездоріжжя без до-
даткових ознак: умов експлуатації, устаткування, 
інших експлуатаційних характеристик. На відміну 
від неї, товарна позиція 87.09 визначає спеціальні 
ознаки транспортного засобу: належність до заводу, 
використання на складах, аеропортах для транс-
портування вантажів на короткі відстані. Вихо-
дячи з викладеного, позиція 87.09 Гармонізованої 
системи в порівнянні з позицією 87.04 дає більш 
спеціальне описання транспортного засобу. 

Згідно підпункту «с» пункту 3 Правил тлума-
чення Гармонізованої системи, у разі коли товари 
можуть підпадати під класифікацію за двома 
і більш позиціями, вони класифікуються за пози-
цією, яка є останньою у цифровій послідовності. 
Отже, у випадку, що розглядається, повинна за-
стосовуватись товарна позиція 87.09 як остання 
у цифровій послідовності. Таким чином, аналіз 
Правил тлумачення Гармонізованої системи 
кодування товарів свідчить про неможливість за-
стосування до автомобілів БелАЗ товарної позиції 
87.04, на яку посилається відповідач. 

Крім того, суди, дослідивши Керівництво 
по експлуатації автомобілів БелАЗ, дійшли 
висновку, що ці автомобілі можуть використову-
ватись виключно на спеціальних шляхах гірни-
чодобувальних підприємств та непридатні для 
використання в умовах бездоріжжя. Тому вони 
не можуть відноситись до товарної позиції 87.04. 

Про правильність віднесення автомобілів 
БелАЗ до товарної позиції 87.09 свідчить і лист 
Донецького експертного-технічного центру Дер-
жавного департаменту з огляду за охороною праці 
від 05.03.2002 № 473/10-6, якому дана оцінка 
апеляційним судом. 

Таким чином, вказані транспортні засоби 
не є об’єктом оподаткування згідно Закону Укра-
їни «Про податок з власників транспортних засо-
бів та інших самохідних машин і механізмів». 

3. Стосовно податкового повідомлення-рішен-
ня № 0001312340/4717/23-1/00282049/14363 від 
27.12.2002 р., яким позивачу визначено податкове 
зобов’язання з податку на прибуток. 

В акті перевірки вказується на те, що позивач 
при визначенні частки матеріальних витрат у ви-
тратах на виробництво продукції не враховував 
вартість електроенергії, що призвело до занижен-

ня приросту матеріальних витрат у залишках 
готової продукції. Крім того, позивач при виз-
наченні частки матеріальних витрат на вироб-
ництво продукції не врахував суму матеріальних 
витрат, використаних на проведення ремонтів 
основних засобів в тому розмірі, в якому вони 
відносяться до складу валових витрат. На думку 
відповідача, позивач припустився порушень пп. 
5.2.1, пп. 5.3.2, 5.9 ст. 5 Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств», що призвело 
до помилки у розрахунках приросту (убутку) ба-
лансової вартості покупних товарів, матеріалів, 
сировини комплектуючих виробів і напівфабри-
катів на складах у незавершеному виробництві 
і залишках готової продукції. 

Згідно п. 5.9 ст. 5 Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств» платник 
податку веде облік приросту (убутку) активів 
виходячи з їх балансової вартості. 

Тобто вартість електроенергії може бути відне-
сена до матеріальних активів і враховуватись при 
розрахунку приросту-убутку балансової вартості 
матеріальних ресурсів за умовою її накопичення 
і зберігання та відображення в бухгалтерському 
балансі платника. 

Судами встановлено, що електроенергія по-
зивачем не накопичувалась, не зберігалась та не 
відображалась в балансі підприємства, а тому, 
як правильно вказано судами, у позивача були 
відсутні підстави враховувати вартість електро-
енергії під час розрахунку приросту (убутку) 
балансової вартості запасів, що також підтвер-
джується висновком судово-бухгалтерської ек-
спертизи № 55/24 від 14.04.2004 р. 

Стосовно матеріальних витрат на проведення 
ремонтів основних засобів, суди виходили із вис-
новків судово-бухгалтерської експертизи. 

В частині припинення провадження у справі 
та відмови в задоволенні позовних вимог сторони 
рішення судів не заперечують. 

Вищенаведене спростовує доводи касаційної 
скарги відповідача щодо порушення та непра-
вильного застосування апеляційним судом норм 
права. 

Враховуючи вищенаведене, постанова апеля-
ційного господарського суду є такою, що відповідає 
нормам матеріального та процесуального права, 
підстав для її зміни чи скасування не вбачається. 

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 108, 
1115, 1117, п. 1 ч. 1 ст. 1119, ст. 11111 Господарського 
процесуального кодексу України, Вищий госпо-
дарський суд України постановив: 

Постанову Донецького апеляційного госпо-
дарського суду від 02.09.2004 у справі № 41/71а 
залишити без змін, а касаційну скаргу державної 
податкової інспекції у м. Дружківка — без задо-
волення. 
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Вищий адміністративний суд України у скла-
ді колегії суддів: головуючого, судді-доповідача 
Рибченка А. О., суддів: Брайка А. І., Голубєвої 
Г. К., Карася О. В., Федорова М. О., при секрета-
рі судового засідання: Ярцевій С. В., за участю 
представників: прокурора — не з’явився; позива-
ча — гр. К. — заступник начальника військової 
частини А 0297; відповідача — гр. К. — держав-
ний податковий інспектор юридичного відділу; 
розглянувши у відкритому судовому засіданні 
касаційне подання військового прокурора Дар-
ницького гарнізону на постанову Київського 
апеляційного господарського суду від 17.05.2005 
у справі № 32/467 господарського суду міста Киє-
ва за позовом військового прокурора Дарницького 
гарнізону в інтересах держави в особі Міністер-
ства оборони України (військова частина А 0297) 
до Державної податкової інспекції у Дарницькому 
районі м. Києва про визнання недійсним рішення, 
податкових вимог та спонукання до вчинення дій, 
встановив: 

В серпні 2004 року військовий прокурор Дар-
ницького гарнізону в інтересах держави в особі 
Міністерства оборони України (військової ча-
стини А 0297) звернувся до господарського суду 
міста Києва з позовом про визнання недійсними 
податкових повідомлень-рішень ДПІ у Дарниць-
кому районі м. Києва від 02.04.2002 № 2/2922 
та від 19.02.2003 № 39 про стягнення з військо-
вої частини А 0297 податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів у розмірі 13286,76 грн. та 20466,76 
грн. відповідно. 

22.09.2004 військовий прокурор Дарницького 
гарнізону в інтересах держави в особі Міністер-
ства оборони України (військової частини А 0297) 
звернувся до суду із заявою про зміну позовних 
вимог, в якій просив визнати недійсними по-
даткові вимоги ДПІ у Дарницькому районі м. 
Києва від 02.04.2002 № 2/2922 та від 19.02.2003 
№ 39 про стягнення з військової частини А 0297 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів в розмірі 
13286,76 грн. 

30.09.2004 військовий прокурор Дарницького 
гарнізону в інтересах держави в особі Міністер-
ства оборони України (військової частини А 0297) 
повторно звернувся до суду із заявою про зміну 
позовних вимог, в якій просив визнати недійс-
ними: 

- першу податкову вимогу від 26.02.2002 
№ 1/2549 та другу податкову вимогу від 02.04.2002 
№ 2/2922 ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про 
стягнення з військової частини А 0297 податко-
вого боргу з податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів 
в розмірі 13286,76 грн.; 

- рішення ДПІ у Дарницькому районі м. Києва 
від 18.02.2003 № 39 про стягнення з військової 
частини А 0297 податкового боргу за платежем: 
податок з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів в розмірі 
20466,76 грн.; 

- зобов’язати ДПІ у Дарницькому районі м. 
Києва виключити військову частину А 0297 
з реєстру платників податку з власників транс-
портних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів. 

Рішенням господарського суду міста Києва від 
12.01.2005 № 32/467 позов задоволено частково: 
визнано недійсною першу податкову вимогу ДПІ 
у Дарницькому районі м. Києва від 26.02.2002 
№ 1/2549 в частині визначення військовій ча-
стині А 0297 суми податкового боргу з податку 
з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів у розмірі 1556 грн.; 
визнано недійсною другу податкову вимогу ДПІ 
у Дарницькому районі м. Києва від 02.04.2002 
№ 2/2922 в частині визначення військовій частині 
А 0297 суми податкового боргу з податку з влас-
ників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів у розмірі 1556 грн.; визнано 
недійсним рішення ДПІ у Дарницькому районі 
м. Києва від 18.02.2003 № 39 в частині стягнення 
з військової частини А 0297 суми податкового 
боргу з податку з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів у розмі-
рі 8736 грн.; в задоволенні позовних вимог в ча-
стині зобов’язання ДПІ у Дарницькому районі м. 
Києва виключити військову частину А 0297 з реє-
стру платників податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів 
відмовлено; провадження у справі в частині 
визнання недійними першої податкової вимоги 
від 26.02.2002 № 1/2549 та другої податкової 
вимоги від 02.04.2002 № 2/2922 щодо визначен-
ня військовій частині А 0297 суми податкового 
боргу з податку з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів у розмі-
рі 11224,78 грн. основного платежу та 505,98 грн. 
пені припинено; провадження у справі в частині 
визнання недійсним рішення ДПІ у Дарницькому 
районі м. Києва від 18.02.2003 № 39 про стягнен-
ня з військової частини А 0297 суми податкового 
боргу з податку з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів у розмі-
рі 11224,78 грн. основного платежу та 505,98 грн. 
пені припинено. Стягнуто з ДПІ у Дарницькому 
районі м. Києва до Державного бюджету Укра-
їни 42,50 грн. державного мита та на користь 

Ухвала васУ від 12.06.200� р.
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ДП «Судовий інформаційний центр» 59 грн. 
витрат на інформаційно-технічне забезпечення 
судового процесу. 

Висновок місцевого господарського суду про 
наявність підстав для часткового задоволення 
позову мотивований тим, що військова частина 
А 0297, відповідно до ст. 14 Закону України «Про 
Збройні Сили України», звільняється від сплати 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів, зв’язку 
з чим донарахування позивачу податкового зобо-
в’язання за вказаним податком спірним рішенням 
та податковими вимогами є незаконним. 

Постановою Київського апеляційного госпо-
дарського суду від 17.05.2005 рішення суду першої 
інстанції скасоване частково та прийнято нове 
рішення, яким в позові військового прокурора 
Дарницького гарнізону в інтересах держави в особі 
Міністерства оборони України (військова частина 
А 0297) до ДПІ у Дарницькому районі м. Києва 
про визнання недійсними першої податкової ви-
моги № 1/2549 від 26.02.2002 та другої податкової 
вимоги від 02.04.2002 № 2/2922 в частині визна-
чення військовій частині А 0297 суми податкового 
боргу з податку з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів у розмірі 
1556 грн., про визнання недійсним рішення ДПІ 
у Дарницькому районі м. Києва № 39 від 18.02.2003 
в частині стягнення з військової частини А 0297 
суми податкового боргу з податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів у розмірі 8736 грн. та про зобов’язання 
ДПІ у Дарницькому районі м. Києва виключити 
військову частину А 0297 з реєстру платників по-
датку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів відмовлено. В ча-
стині припинення провадження у справі рішення 
місцевого господарського суду залишено без змін. 

Постанова апеляційного господарського суду 
в частині відмови в позові мотивована тим, що За-
кон України «Про Збройні Сили України» не є За-
коном з питань оподаткування, а тому пільги 
щодо оподаткування, передбачені ст. 14 цього 
Закону, не можуть бути підставою для задоволен-
ня позовних вимог з огляду на те, що відповідні 
зміни не внесено до законів про оподаткування. 

В касаційному поданні військовий прокурор 
Дарницького гарнізону просить скасувати по-
станову апеляційного суду та залишити в силі 
рішення суду першої інстанції, посилаючись 
на невідповідність оскаржуваної постанови ст. 14 
Закону України «Про Збройні Сили України». 

В судовому засіданні суду касаційної інстанції 
представник позивача підтримав вимоги касацій-
ного подання, просив його задовольнити. 

Представник відповідача просив залишити 
касаційне подання без задоволення. 

Військовий прокурор Дарницького гарнізону 
в судове засідання не з’явився, не зважаючи на те, 
що був належно повідомлений про день, місце 
і час розгляду справи. 

Перевіривши правильність застосування норм 
матеріального та процесуального права, правової 
оцінки встановлених обставин справи судами 
першої та апеляційної інстанцій, колегія суддів 
Вищого адміністративного суду України прихо-
дить до висновку, що касаційна скарга не підля-
гає задоволенню з таких підстав. 

Судами встановлено, що відповідачем щодо 
військової частини А 0297 прийнято першу по-
даткову вимогу № 1/2549 від 26.02.2002, якою 
визначено обов’язок позивача зі сплати суми 
податкового боргу за узгодженими податковими 
зобов’язаннями на загальну суму 75893,82 грн., 
в тому числі 13286,76 грн. — податковий борг 
з податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів (12780,78 
грн. — основний борг та 508,98 — пеня). 

02.04.2002 відповідачем щодо позивача при-
йнято другу податкову вимогу № 2/2922, якою 
визначено обов’язок позивача зі сплати суми 
податкового боргу за узгодженими податковими 
зобов’язаннями на загальну суму 61476,06 грн., 
в тому числі 13286,76 грн. — податковий борг з по-
датку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів. 

18.02.2003 відповідачем прийнято рішення 
№ 39 про стягнення з позивача узгодженої суми 
податкового боргу на загальну суму 42549,73 грн., 
в тому числі 20466,76 грн. податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про по-
даток з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 
№ 1963-XII платниками податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів є підприємства, установи та ор-
ганізації, які є юридичними особами, іноземні 
юридичні особи, а також громадяни України, 
іноземні громадяни та особи без громадянства, 
які мають зареєстровані в Україні згідно з чин-
ним законодавством власні транспортні засоби, 
які відповідно до ст. 2 цього Закону є об’єктами 
оподаткування. Будь-яких пільг щодо сплати 
цього податку на підставі ст. 4 Закону України 
№ 1963 військовим частинам не надано. 

Згідно ст. 39 Закону України «Про власність» 
(чинному на час виникнення спірних правовід-
носин) майно, що є державною власністю та за-
кріплене за державною установою, належить 
їй на праві оперативного управління. На праві 
оперативного управління, як передбачено ч. 2 
ст. 14 Закону України «Про Збройні Сили Украї-
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ни», належить військовим частинам і майно, яке 
закріплене за ними. 

Аналіз змісту зазначених правових норм дає 
підстави для висновку, що, оскільки платниками 
податку з власників транспортних засобів є під-
приємства, організації й установи безвідносно 
до форми власності, на якій вони засновані, в т. 
ч. й державні, а державні установи можуть мати 
закріплене за ними майно лише на праві опера-
тивного управління, при відсутності законодав-
чо встановленого виключення щодо державної 
установи як платника податку та при чітко 
визначеному ст. 4 Закону України «Про податок 
з власників транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів» кола осіб, які звіль-
няються від сплати цього податку, застосоване в 
ст. 1 цього Закону поняття «власні транспортні 
засоби» наряду з правом власності на транспортні 
засоби, означає також їх перебування у платника 
податку на праві повного господарського відання 
та на праві оперативного управління. 

У зв’язку з набранням чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо фінансування дорожнього господарства» 
від 16.07.99 установи та організації Міністерства 
оборони України виключено з переліку пільгових 
установ і організацій, що звільняються від сплати 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів. 

Згідно п. 10 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 
систему оподаткування» від 25.06.91 № 1251-
XII податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів є за-
гальнообов’язковим податком і стягується на всій 
території України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 1 даного Закону ставки, 
механізм справляння податків і зборів (обов’язко-
вих платежів), за винятком особливих видів мита 
та збору у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію, та піль-
ги щодо оподаткування не можуть встановлюва-
тися або змінюватися іншими законами України, 
крім законів про оподаткування. 

Згідно преамбули Закону України «Про Зброй-
ні Сили України» цей Закон визначає функції, 
склад Збройних Сил України, правові засади 
їх організації, діяльності, дислокації, керівницт-
ва та управління ними. 

Згідно ст. 14 Закону України «Про Збройні 
Сили України» Збройні Сили України можуть 
здійснювати господарську діяльність згідно 
з Законом. Земля, води, інші природні ресурси, 
а також майно, закріплені за військовими ча-
стинами, військовими навчальними закладами, 
установами та організаціями Збройних Сил 
України, є державною власністю, належать їм на 
праві оперативного управління та звільняють-

ся від сплати усіх видів податків. Особливості 
правового режиму майна Збройних Сил України 
визначаються відповідним законом. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про си-
стему оподаткування» встановлення і скасування 
податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюд-
жетів та до державних цільових фондів, а також 
пільг їх платникам здійснюються Верховною 
Радою України, Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим і сільськими, селищними, 
міськими радами відповідно до інших законів 
України про оподаткування. 

Оскільки Закон України «Про Збройні Сили 
України» не є актом податкового законодавства, 
то відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про 
систему оподаткування» пільги визначені у ст. 14 
Закону України «Про Збройні Сили України» 
не можуть поширюватись на відповідача. 

Враховуючи, що Закон України «Про систе-
му оподаткування» є спеціальним Законом про 
оподаткування, та виходячи із правил співвід-
ношення загальної і спеціальної норм у разі 
їх конкуренції, його норми підлягають застосу-
ванню при вирішенні спору, зокрема, щодо пільг 
з оподаткування у випадку встановлення таких 
пільг іншими законами, крім законів про опо-
даткування. 

Оскільки Закон України «Про Збройні Сили 
України» не є законом про оподаткування, суд 
апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого 
висновку про відсутність законних підстав для 
звільнення військової частини А 0297 від сплати 
податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів, та право-
мірно скасував рішення суду першої інстанції 
та відмовив в задоволені позову. 

Постанова суду апеляційної інстанції відпо-
відає нормам матеріального та процесуального 
права, у зв’язку з чим відсутні підстави для 
її скасування. 

Наведеним спростовуються доводи касацій-
ного подання про порушення судом апеляційної 
інстанції норм матеріального права. 

Керуючись ст. ст. 220, 221, 223, 224, 230, 231 
Кодексу адміністративного судочинства України, 
суд ухвалив: 

Касаційне подання військового прокурора 
Дарницького гарнізону залишити без задово-
лення. 

Постанову Київського апеляційного госпо-
дарського суду від 17.05.2005 залишити без 
змін. 

Ухвала набирає законної сили з моменту прого-
лошення, але може бути переглянута Верховним 
Судом України з підстав та в порядку, передбаче-
них ст. ст. 236 — 238 Кодексу адміністративного 
судочинства України. 


