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У статті досліджено процедуру розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства, 
в Євразійському економічному союзі, а саме в Російській Федерації та Республіці Білорусь. Визначено, що розпорядження товарами, 
зверненими в державну власність на підставі судового акта, здійснюється шляхом їх реалізації, знищення або утилізації в порядку, 
встановленому законодавством. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, які врегульовують питання розпорядження майном, 
що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства, в досліджуваних країнах. Особливу увагу приділено вивченню 
порядку застосування митної процедури знищення та митної процедури відмови на користь держави.

Ключові слова: розпорядження майном, реалізація майна, знищення, порушення митного законодавства.

В статье исследовано процедуру распоряжения имуществом, которое перешло в собственность государства за нарушение тамо-
женного законодательства, в Евразийском экономическом союзе, а именно в Российской Федерации и Республике Беларусь. Опреде-
лено, что распоряжение товарами, обращенными в собственность на основании судебного акта, осуществляется путем их реализации, 
уничтожения или утилизации в порядке, установленном законодательством. Проанализированы основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы распоряжения имуществом, которое перешло в собственность государства за нарушение таможенного законо-
дательства, в исследуемых странах. Особое внимание уделено изучению порядка применения таможенной процедуры уничтожения и 
таможенной процедуры отказа в пользу государства.

Ключевые слова: распоряжение имуществом, реализация имущества, уничтожение, нарушение таможенного законодательства

One of the main tasks currently faced by the State Tax Service of Ukraine is the approximation of Ukraine’s customs legislation to best inter-
national practices, especially as regards the disposal of property seized for violation of customs legislation. First of all, the settlement requires the 
issue of legislative consolidation of the procedure for customs authorities to take measures necessary for the disposal of goods.
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Обов’язковим елементом конференції є наявність про-
цедурних  регламентів,  що  визначають  діяльність  його 
учасників, а також до кого має звернутися голова за наяв-
ності  певних  сумнівів  або  незгоди  [10].  Правила  проце-
дури  можуть  бути  представлені  учасникам  заздалегідь 
у формі проекту разом із повідомленням про час  і місце 
проведення міжнародного форуму.

Отже, міжнародне спілкування у сучасному буремному 
світі ґрунтується на певних правилах поведінки, які тим чи 
іншим чином виконуються суб’єктами цих відносин. Ці пра-
вила поведінки називаються дипломатичним протоколом  і 
складаються із сукупності дій, методів, етикету, рамок пове-
дінки і т. д., що здійснюються учасниками міжнародних від-
носин задля певної уніфікації відносин. дотримання правил 
дипломатичного протоколу під час зустрічей, конференцій, 

візитів є необхідною та надзвичайно важливою складовою 
частиною  діяльності  дипломатів  та  інших  суб’єктів,  що 
гарантує взаєморозуміння та встановлення довірчих відно-
син між сторонами. Нехтування протоколом може тягнути 
за собою як політичну відповідальність (що може полягати, 
наприклад, у принесенні вибачень), так і розірвання дипло-
матичних відносин, що вкрай негативно може позначитися 
не лише на світовому іміджі винної сторони, а й на її еконо-
мічному благополуччі зокрема. Тому питання дипломатич-
ного протоколу повинно бути додатково урегульовано у пев-
ному міжнародному акті, з відповідністю до тих положень, 
які містяться у Віденських конвенціях про дипломатичні та 
консульські зносини. Звісно, певні застарілі правила прото-
колу варто переглянути з урахуванням технологічного про-
гресу та глобалізаційних процесів.
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Одним із основних завдань, що постали перед держав-
ною фіскальною службою україни, є наближення митного 
законодавства україни до найкращих міжнародних прак-
тик,  особливо  в  частині,  яка  стосується  розпорядження 
майном, що вилучається за порушення митного законодав-
ства. Насамперед потребує врегулювання питання законо-
давчого закріплення процедури здійснення митними орга-
нами заходів, необхідних для розпорядження товарами.

З  огляду на необхідність  врегулювання  сфери розпо-
рядження майном,  яке перейшло у  власність держави  за 
порушення митного законодавства в україні, доцільним є 
вивчення зарубіжного досвіду. Цікавим у питанні розпо-
рядження майном є досвід країн Євразійського економіч-
ного союзу.

Вивченню питань, пов’язаних з особливостями розпо-
рядження майном, що перейшло  у  власність  держави  за 
порушення митного  законодавства,  присвячена  незначна 
кількість наукових досліджень, серед яких варто виділити 
праці  таких  учених,  як:  Л.В.  Валуєва,  д.П.  дубицький, 
О.С. кравець.

Проте  сьогодні  залишається  ще  багато  дискусійних 
питань  щодо  особливостей  розпорядження  майном,  яке 
перейшло  у  власність  держави  за  порушення  митного 
законодавства, що спричиняє необхідність вивчення між-
народних аспектів цієї процедури.

З огляду на актуальність проблеми основна мета статті 
полягає у дослідженні процедури розпорядження майном, 
яке  вилучається  за  порушення митного  законодавства,  у 
країнах Євразійського економічного союзу.

01 січня 2018 р. набрав чинності Митний кодекс Євра-
зійського  економічного  союзу,  котрий  змінив  процедуру 
митного регулювання. Одним зі складових елементів мит-
ного регулювання є розпорядження товарами, щодо яких 
своєчасно не було вжито заходів із митного оформлення. 
Питання розпорядження майном у Митному кодексі Євра-
зійського економічного союзу врегульовуються положен-
нями ст. 382–383.

Так,  ст.  382 Мк  ЄАЕС  визначено  дії  з  затриманими 
товарами, термін зберігання яких закінчився, а саме [1]:

1.  Товари, затримані митними органами та не затре-
бувані  особами,  в  термін,  передбачений Мк ЄАЕС,  під-
лягають реалізації, якщо інше не встановлено.

2.  у  разі,  якщо  витрати  з  перевезення  (транспорту-
вання),  перевантаження  (навантаження,  розвантаження), 
зберігання, інші витрати, пов’язані з підготовкою до реа-
лізації  та  реалізацією  затриманих  товарів,  перевищують 
їх вартість, а також в інших випадках, передбачених зако-
нодавством держави-члена, митним органом якого затри-
мані  товари,  такі  товари  підлягають  використанню  або 
знищення  відповідно  до  законодавства  держави-члена, 
митним органом якого затримані ці товари.

3.  Реалізація,  використання  або  знищення  товарів,  
у  т.  ч.  розрахунок  витрат,  пов’язаних  із  перевезенням 
(транспортуванням),  перевантаженням  (навантаженням, 
розвантаженням),  зберіганням,  інших витрат, пов’язаних 
із підготовкою до реалізації та реалізацією або знищенням 

таких товарів, здійснюються відповідно до законодавства 
держави-члена, митним органом якого затримані товари, 
з урахуванням особливостей, визначених цим кодексом.

4.  Витрати  щодо  перевезення  (транспортування), 
перевантаження  (навантаження,  розвантаження)  і  збері-
гання,  інші  витрати,  пов’язані  з  підготовкою до  реаліза-
ції  та  реалізацією  затриманих  товарів,  не  затребуваних 
декларантами  або  іншими  особами,  відшкодовуються  за 
рахунок сум, отриманих від реалізації зазначених товарів, 
у  порядку,  встановленому  відповідно  до  законодавства 
держави-члена, митним органом якого затримані товари.

5.  Витрати,  пов’язані  з  перевезенням  (транспорту-
ванням),  перевантаженням  (навантаженням,  розванта-
женням),  зберіганням,  інші  витрати,  пов’язані  з  вико-
ристанням  або  знищенням  товарів,  відшкодовуються 
декларантом або іншими особами. За відсутності зазначе-
них осіб і, якщо це встановлено законодавством держави-
члена, митним органом якого затримані товари, зазначені 
витрати  відшкодовуються  за  рахунок  коштів  бюджету 
такої держави-члена.

6.  Затримані  товари  після  їх  реалізації  або  передачі 
для іншого використання, а також відходи, що утворилися 
внаслідок  знищення  таких  товарів,  набувають  статусу 
товарів Союзу.

Натомість  ст.  383 Мк ЄАЕС визначено порядок  роз-
порядження сумами, отриманими від реалізації  затрима-
них товарів, термін зберігання яких закінчився. Зазначено, 
що із сум, отриманих від реалізації товарів, утримуються 
насамперед суми в розмірі обчислених на день затримання 
цих товарів ввізних митних зборів, податків, які підлягали 
б сплаті у разі переміщення затриманих товарів під митну 
процедуру випуску для внутрішнього споживання, у другу 
чергу  –  витрати,  пов’язані  з  перевезенням  (транспорту-
ванням), перевантаженням (навантаженням, розвантажен-
ням), зберіганням і реалізацією затриманих товарів [1].

у п. 2 ст. 383 Мк ЄАЕС закріплено, що законодавством 
держав-членів може встановлюватися порядок погашення 
витрат,  пов’язаних  із  перевезенням  (транспортуванням), 
перевантаженням  (навантаженням,  розвантаженням), 
зберіганням  інших  витрат,  пов’язаних  із  підготовкою  до 
реалізації та реалізацією затриманих товарів, із сум, отри-
маних від реалізації товарів, зазначених у п. 1 ст. 382 цього 
кодексу.

кошти,  отримані  від  реалізації  затриманих  товарів, 
обчислені  з  урахуванням  утримань  повертаються  декла-
рантам, а якщо декларування товарів не здійснювалося, – 
власникам товарів за наявності відомостей про них у мит-
ного органу та за умови, що ці особи звернуться до митних 
органів протягом 3 років із дня, наступного за днем надхо-
дження грошових коштів від реалізації таких товарів, від-
повідно до законодавства держави-члена, митним органом 
якого затримані товари [1].

крім  того,  главою  34  ст.  248–250  Мк  ЄАЕС  визна-
чено порядок застосування митної процедури знищення. 
Зокрема,  цими  статтями  регулюються  питання  щодо: 
змісту і застосування митної процедури знищення; умови 

In view of the need to reform the sphere of disposal of property that has become the property of the state for violation of customs legislation 
in Ukraine, it is expedient to study foreign experience. Quite interesting in the issue of disposal of property that has become the property of the 
state for violation of customs legislation is the experience of the countries of the Eurasian Economic Union.

The main purpose of the paper is to study the procedure for disposal of property seized for violation of customs legislation in the countries 
of the Eurasian Economic Union.

The article examines the procedure for disposal of property, which became the property of the state for violation of customs legislation in the 
Eurasian Economic Union, namely, in the Russian Federation and the Republic of Belarus. It is determined that disposal of goods, which are con-
verted into state property on the basis of a judicial act, is carried out by means of their realization, destruction or utilization in accordance with the 
procedure established by the legislation. The basic normative-legal acts regulating the issue of disposal of property, which became the property 
of the state for violation of customs legislation in the studied countries, are analyzed. Particular attention is paid to the study of the procedure for 
the application of the customs procedure for destruction and the customs procedure for refusal in favor of the state.

In view of the need to reform the sphere of disposal of property that has become the property of the state for violation of customs legislation in 
Ukraine, it is expedient to study foreign experience with a view to developing effective methodical tools and streamlining the legal and regulatory 
framework on the issue under investigation.

Key words: disposal of property, realization of property, destruction, violation of customs legislation.
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поміщення  товарів під митну процедуру  знищення;  осо-
бливості застосування митної процедури знищення.

Серед  всіх  країн  Євразійського  економічного  союзу, 
насамперед,  вартий  уваги  досвід  Республіки  Білорусь, 
оскільки під час розробки Митного кодексу Євразійського 
економічного союзу саме положення цієї країни, що сто-
суються розпорядження майном, вилученим за порушення 
митного законодавства, були взяті за основу.

досліджуване питання в Республіці Білорусь регламен-
тує  постанова державного митного  комітету  Республіки 
Білорусь від 26 грудня 2005 р. № 100 «Про затвердження 
Інструкції  про  порядок  обліку,  зберігання,  попередньої 
оцінки  і передачі для реалізації чи  іншого використання 
товарів, транспортних засобів та  інших предметів, вилу-
чених, заарештованих, затриманих, прийнятих на тимча-
сове  зберігання  митними  органами  Республіки  Білорусь 
або стосовно яких видано митний дозвіл на використання 
товарів в митному режимі відмови від товару на користь 
держави» [2].

Інструкція поширює свою дію на товари, транспортні 
засоби та інші предмети:

–  вилучені за ознаками контрабанди й адміністратив-
них митних правопорушень (АМП);

–  вилучені у справах про контрабанду й АМП;
–  вилучені в рахунок забезпечення штрафу у справах 

про АМП;
–  заарештовані у справах про контрабанду й АМП;
–  заарештовані  в  цілях  забезпечення  виконання 

податкового зобов’язання зі сплати митних платежів;
–  затримані  під  час  проведення  митного  контролю 

відповідно  до  декрету  Президента  Республіки  Білорусь 
від 18 листопада 2003 р. № 23;

–  прийняті на  тимчасове  зберігання на  склади  тим-
часового зберігання (СТЗ), засновані митними органами;

–  щодо яких видано митний дозвіл на використання 
товарів у митному режимі відмови від товару на користь 
держави.

Функціональні обов’язки з обліку товарів, на які поши-
рюється дія цієї Інструкції, покладаються на відділи забез-
печення митних операцій, відділи з роботи з вилученими і 
конфіскованими товарами, та інші відділи митниці відпо-
відно до наказів начальників митниць. Опис затриманих 
товарів оформляється на бланку суворої звітності – прото-
колу затримання товарів, транспортних засобів і докумен-
тів на них. у разі затримання транспортного засобу додат-
ково  складається  акт  огляду  механічного  транспортного 
засобу відповідно до законодавства.

Під  час  складання  протоколів,  на  підставі  яких  здій-
снюється затримка товарів, проводиться попередня оцінка 
товарів.  Попередня  оцінка  затриманих  товарів  прово-
диться посадовими особами митниць  і використовується 
для  забезпечення  належного  первинного  обліку  та  їх 
збереження, а також для оперативного прийняття в необ-
хідних  випадках  рішення  про  порушення  кримінальної 
справи.  Митний  орган  Республіки  Білорусь  проводить 
оцінку  товарів  на  підставі  державних  регульованих  цін 
(якщо  такі  на  ці  товари  встановлені),  а  в  інших  випад-
ках – на підставі вільних (ринкових) цін. для попередньої 
оцінки  товарів  можуть  використовуватися  дані  бухгал-
терського обліку юридичних осіб.  За неможливості про-
вести оцінку в зазначеному порядку вона проводиться на 
підставі висновку експерта (спеціаліста). у цьому разі до 
документів,  що  є  підставами  для  постановки  товарів  на 
облік, додається висновок експерта (спеціаліста) [3].

Під  час  проведення  попередньої  оцінки  Інструкція 
рекомендує керуватися такими документами:

–  Тимчасовим  республіканським  класифікатором 
амортизованих  основних  засобів  і  нормативних  стро-
ків  їх  служби,  затвердженими Постановою Міністерства 
економіки Республіки Білорусь від 21 листопада 2001 р. 
№ 186 [4].

–  Правилами  визначення  вартості  транспортних 
засобів, затверджених Міністром транспорту та комуніка-
цій Республіки Білорусі 30 червня 1997 р. [5].

–  каталогами товарів і цін, довідкової цінової інфор-
мації  (прайс-листи  товаросупровідників  про  вартість 
виробів, комерційних організацій про рівень цін тощо).

Результати попередньої  оцінки мають юридичне  зна-
чення до моменту оцінки товарів комісією відповідно до 
чинного законодавства. Місця зберігання товарів до пере-
дачі  їх  для  реалізації  чи  іншого  використання  визнача-
ються митними органами в порядку, встановленому зако-
нодавством. Товари можуть зберігатися:

–  на складах митних органів;
–  на складах, орендованих митними органами;
–  на складах тимчасового зберігання;
–  в інших місцях зберігання за погодженням із місце-

вими виконавчими і розпорядчими органами.
Митниці  зберігають  затримані  товари,  за  винятком 

затриманих  товарів,  заборонених  до  переміщення  через 
митний  кордон  Республіки  Білорусь,  протягом  одного 
місяця,  а  швидкопсувні  затримані  товари  –  протягом 
24  годин.  Затримані  товари,  заборонені  до  переміщення 
через  митний  кордон  Республіки  Білорусь,  зберігаються 
митницями протягом трьох діб.

далі митниці передають на  облік  у  комісії матеріали 
щодо затриманих товарів. Рішення про передачу комісіям 
матеріалів щодо  затриманих  товарів,  не  затребуваних  їх 
власниками, приймається начальником митниці або його 
заступником  у  термін  не  більше  трьох  робочих  днів  із 
моменту  закінчення  встановлених  строків  зберігання, 
а  щодо  швидкопсувних  затриманих  товарів  –  протягом 
доби, наступної за днем затримання [3].

Після  отримання  акта  опису  майна  митний  орган  не 
пізніше  наступного  робочого  дня  повідомляє  організа-
ції, що реалізує майно,  про необхідність передачі майна 
для реалізації. Передача товарів для реалізації або іншого 
використання здійснюється за актами передачі майна для 
реалізації чи іншого використання, які є бланками суворої 
звітності.

кошти,  отримані  від  реалізації  конфіскованих  това-
рів,  зараховуються  в  дохід  республіканського  бюджету 
на транзитні рахунки управлінь державного казначейства 
Головного  управління Міністерства  фінансів  Республіки 
Білорусь по областях і в м. Мінську, відкриті для зараху-
вання платежів, що контролюються митними органами.

Товари, щодо  яких  є  винесене  відповідно  до  законо-
давства  рішення  про  повернення,  або  затримані  товари, 
затребувані власниками до закінчення встановлених тер-
мінів зберігання, повертаються їх власникам. у разі реа-
лізації затриманих товарів власнику повертаються кошти, 
що  надійшли  в  республіканський  бюджет  від  реалізації 
цих товарів.  Із  сум,  які надійшли від реалізації  затрима-
них  товарів,  утримуються  митні  платежі щодо  ввезених 
затриманих товарів, що підлягали б сплаті, якби вони були 
випущені для вільного обігу [3].

Що стосується знищення товарів, то основним норма-
тивно-правовим актом Білорусії, який регламентує поря-
док знищення товарів, є закон «Про митне регулювання в 
Республіці Білорусь» № 129-3 від 10 січня 2014 р. (ст. 236). 
Відповідно до цього закону декларант зобов’язаний забез-
печити знищення товарів, поміщених у митну процедуру 
знищення, і не має права користуватися і розпоряджатися 
такими товарами в цілях, не пов’язаних із їх знищенням. 
Також визначено, що місця зберігання товарів, поміщених 
у митну процедуру знищення, до здійснення з ними опе-
рацій зі знищення визначаються декларантом та узгоджу-
ються з митним органом у разі поміщення товарів у митну 
процедуру знищення. Операції зі знищення товарів здій-
снюються  під  митним  наглядом.  Про  знищення  товарів 
складається акт за формою і в порядку, що визначаються 
державним митним комітетом Республіки Білорусь [6].
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Також  варто  проаналізувати  досвід  розпорядження 
вилученим майном за порушення митного законодавства 
іншої країни-учасника Євразійського економічного союзу, 
а саме Російської Федерації.

довгий час у Російській Федерації залишалося не вре-
гульованим  питання  розпорядження  товарами,  які  пере-
йшли у власність держави за порушення митного законо-
давства,  а  саме  розпорядження  майном  уповноваженою 
організацією і порядок виплати грошових коштів, отрима-
них від реалізації товарів їх законним власникам. З метою 
вирішення цієї проблеми урядом РФ було прийнято поста-
нову  «Про  порядок  реалізації  майна,  зверненого  у  влас-
ність держави, і про внесення зміни до постанови уряду 
Російської Федерації від 10 вересня 2012 р № 909» (зі змі-
нами та доповненнями) № 1041 від 30 вересня 2015 р. [7].

Зазначеним положенням визначено порядок реалізації 
рухомого майна (за винятком акцій (часток) у статутному 
(складеному)  капіталі  господарських  товариств  і  това-
риств), зверненого відповідно до законодавства Російської 
Федерації у власність Російської Федерації (в т. ч. конфіс-
кованого, рухомого безхазяйного та вилученого майна,  а 
також товарів, поміщених у митну процедуру відмови на 
користь  держави  у  разі  переміщення  через  митний  кор-
дон Євразійського  економічного  союзу)  чи  надходження 
у  власність  держави  в  порядку  успадкування,  і  скарбів, 
переданих у державну власність.

Також  нормативним  актом  визначено,  що  продавцем 
майна  виступає Федеральне  агентство  з  управління  дер-
жавним майном (його територіальні органи), яке з метою 
організації його продажу має право залучати юридичних 
і фізичних осіб (організатори торгів) у порядку, передба-
ченому законодавством Російської Федерації про контрак-
тну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для 
забезпечення державних і муніципальних потреб.

Варто  звернути увагу на  те, що у Порядку реалізації 
майна,  зверненого  у  власність  держави,  окремо  визна-
чено процедуру реалізації майна, оціночна вартість якого 
становить 100 тис. рублів (здійснюється шляхом продажу 
особі, котра подала заявку на участь у реалізації майна), та 
реалізації майна, оціночна вартість якого становить понад 
100 тис. рублів  (здійснюється шляхом проведення аукці-
ону в електронній формі).

Ще  одним  нормативно-правовим  актом,  покликаним 
врегулювати  процедуру  розпорядження  товарами,  що 
перейшли  у  власність  Російської  Федерації,  став  Феде-
ральний закон № 289-ФЗ від 03 серпня 2018 р. «Про митне 
регулювання в Російській Федерації  і про внесення змін 
в окремі законодавчі акти Російської Федерації». у зазна-
ченому законодавчому акті досліджуваному питанню при-
свячено главу 56 (Підстави і порядок розпорядження това-
рами) ст. 323–326 [8].

Положеннями  ст.  323  вищезазначеного нормативного 
акта визначено, що товари переходять у власність держави 
у таких випадках:

1)  на підставі рішення суду у кримінальній справі або 
справі про адміністративне правопорушення у разі засто-
сування конфіскації товарів;

2)  на підставі судового акта за заявою (позовом) мит-
ного органу або іншого уповноваженого органу про визна-
ння  майна  безхазяйним  або  про  звернення  вилучених 
товарів у федеральну власність у випадках, передбачених 
цим Законом, із дня набрання чинності судового акта;

3)  на підставі поміщення товарів у митну процедуру 
відмови на користь держави від дня передачі митним орга-
нам товарів.

Також  положеннями  федерального  закону №  289-ФЗ 
закріплено,  що  розпорядження  товарами,  зверненими 
у  федеральну  власність  на  підставі  судового  акта,  здій-
снюється шляхом їх реалізації, знищення або утилізації в 
порядку, встановленому законодавством Російської Феде-
рації.  Товари,  звернені  у  федеральну  власність  на  під-

ставі  поміщення  товарів  у  митну  процедуру  відмови  на 
користь держави, підлягають передачі федеральним орга-
нам виконавчої влади, уповноваженим урядом Російської 
Федерації на організацію процедури реалізації, знищення 
або переробки (утилізації) майна, зверненого у власність 
держави, за винятком товарів, щодо яких законодавством 
Російської Федерації встановлено особливий порядок роз-
порядження. Грошові кошти, отримані від реалізації това-
рів,  звернених у федеральну  власність,  перераховуються 
до федерального бюджету.

крім  того,  ст.  325  визначено  право  федерального 
органу  виконавчої  влади,  котрий  здійснює функції щодо 
контролю і нагляду в галузі митної справи, на безоплатну 
передачу  товарів,  звернених  у  федеральну  власність, 
зокрема:

1)  санітарно-гігієнічні  вироби,  медичні  вироби,  що 
швидко  псуються  продукти  харчування,  продукти  дитя-
чого та лікувального харчування, а також одяг, взуття та 
інші  предмети  першої  необхідності  –  організаціям  соці-
ального обслуговування, медичним організаціям,  органі-
заціям,  які  здійснюють  освітню  діяльність,  організаціям 
відпочинку дітей  і  їх оздоровлення,  за винятком приват-
них організацій, органам соціального захисту населення;

2)  предмети  історії,  об’єкти  науки  та  твори  мисте-
цтва, що не мають культурної цінності – музеям;

3)  предмети  флори  та  фауни  –  зоологічним  паркам, 
заповідникам, музеям;

4)  предмети  культу,  які  не  мають  культурної  цін-
ності – релігійним організаціям.

Безоплатна  передача  товарів,  звернених  у  федеральну 
власність, для здійснення комерційної діяльності не допус-
кається.  За  наявності  письмового  звернення  органу,  уста-
нови,  організації  про  безоплатну  передачу  їм  товарів  із 
зобов’язанням не використовувати ці товари для здійснення 
комерційної  діяльності  митний  орган  після  надходження 
документа про звернення зазначених товарів у федеральну 
власність розглядає можливість їх безоплатної передачі.

Також  визначено  особливості  розпорядження  окре-
мими видами товарів, зокрема розпорядження дорогоцін-
ними  металами  та  дорогоцінними  каменями,  виробами 
з  них,  культурними  цінностями,  товарами,  такими,  що 
підлягають маркуванню, лікарськими засобами, цінними 
паперами, валютними цінностями,  іншими товарами, які 
вилучені  з  обігу  або  обіг  яких  на  території  Російської 
Федерації обмежений, здійснюється відповідно до законо-
давства Російської Федерації [8].

Вартою уваги  є  глава  55  (ст.  317–322),  оскільки  нею 
врегульовуються  питання  щодо  затримання  і  вилучення 
митними органами товарів  і  документів на них,  зокрема 
закріплено положення щодо:

–  затримання товарів і документів на ці товари;
–  вилучення товарів, які незаконно переміщені через 

митний  кордон  Євразійського  економічного  союзу  або 
випуск яких не було здійснено митними органами відпо-
відно до вимог Євразійського економічного союзу, і това-
рів,  випущених  на  території  Російської Федерації, щодо 
яких порушені умови застосування митних процедур або 
обмеження  щодо  користування  та  (або)  розпорядження 
товарами;

–  вилучення товарів окремих категорій;
–  дій  із  затриманими  товарами,  термін  зберігання 

яких закінчився;
–  розпорядження сумами, вирученими від реалізації 

затриманих товарів, термін зберігання яких закінчився;
–  особливостей  розпорядження  окремими  видами 

товарів.
крім того, у законі № 289-ФЗ особливу увагу присвя-

чено митній процедурі знищення (Глава 31) та митній про-
цедурі відмови на користь держави (Глава 32), що безпо-
середньо впливає на процедуру розпорядження товарами, 
вилученими на користь держави.



257

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Главою  31,  що  регламентує  процедуру  знищення, 
визначено:

–  зміст  і  застосування митної процедури знищення, 
умови поміщення товарів під митну процедуру та їх вико-
ристання відповідно до цієї процедури, особливості засто-
сування митної процедури;

–  процедуру поміщення товарів під митну процедуру 
знищення;

–  безпосередньо саму процедуру знищення;
–  проведення митного контролю митними органами 

за здійсненням операцій зі знищення іноземних товарів.
Главою 32, яка регламентує митну процедуру відмови 

на користь держави, визначено:
–  зміст і застосування митної процедури відмови на 

користь держави, умови поміщення товарів у митну про-
цедуру і їх використання відповідно до такої процедури;

–  порядок  застосування  митної  процедури  відмови 
на користь держави;

–  розпорядження  товарами,  поміщеними  під  митну 
процедуру відмови, на користь держави [8].

Отже,  аналіз  законодавства  країн  Євразійського  еко-
номічного  союзу  показує,  що  розпорядження  майном, 
вилученим  за  порушення митного  законодавства,  є  важ-
ливою сферою діяльності митних адміністрацій, оскільки 
ефективне її здійснення дозволяє збільшити надходження 
до державного бюджету. З огляду на необхідність рефор-
мування  сфери  розпорядження  майном,  що  перейшло  у 
власність держави за порушення митного законодавства, 
в  україні  доцільним  є  запровадження  проаналізованого 
зарубіжного  досвіду  в  напрямах  напрацювання  дієвого 
методичного  інструментарію  та  впорядкування  норма-
тивно-правової бази з досліджуваного питання.
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