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ЗВІТ 

про базове відстеження результативності постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 № 1050 «Про затвердження Порядку 

реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1050 «Про 

затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України».   

 

2. Назва виконавця заходів із відстеження 
Державна митна служба України.   

 

3. Цілі прийняття акта  
Метою прийняття регуляторного акта є: 

забезпечення реалізації положень частини дев’ятої статті 243 Митного 

кодексу України та підвищення відкритості, прозорості та ефективності 

реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах; 

запровадження проведення митних аукціонів, редукціонів виключно 

через електронну торгову систему; 

врегулювання загальних умов підготовки та проведення електронних 

торгів (аукціонів) з продажу майна, що перейшло у власність держави, із 

використанням електронної торгової системи «Prozorro.Продажі»; 

підвищення конкуренції за рахунок спрощення доступу до митних 

аукціонів, редукціонів; 

створення умов для побудови системи онлайн-моніторингу продажу 

майна з метою суттєвого посилення громадського контролю у цій сфері. 

Загалом, постанова уніфіковує процес реалізації майна, що переходить у 

власність держави у визначених митним законодавством випадках, розширює 

коло потенційних покупців такого майна та, як наслідок, збільшує обсяги 

відповідних надходжень до державного бюджету. 

 

4. Строк виконання заходів із відстеження  
З 01.08.2020 по 01.09.2020. 

 

5. Тип відстеження  
Базове відстеження. 
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6. Методи одержання результатів відстеження  
Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного 

акта було застосовано статистичний метод та збір інформації щодо дії 

положень акта. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних  
Відстеження регуляторного акта здійснювалось на підставі отриманих 

шляхом збору, узагальнення та відповідного аналізу даних митних органів про 

реалізацію майна на митних аукціонах, редукціонах,. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
За визначеними під час аналізу регуляторного впливу показниками 

результативності акта: 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – за період з 21.12.2019 (дата 

набрання чинності постановою) по 01.09.2020 (дата завершення заходів з 

базового відстеження) загальний розмір коштів, отриманих від реалізації 

майна на митних аукціонах, редукціонах, становить 2,4 млн гривень; 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

регуляторного акта, – станом на 01.09.2020 до системи електронних торгів 

«ProZorro.Продажі» підключено 38 авторизованих електронних майданчиків  

(згідно з інформацією з вебсайту www.prozorro.sale); 

розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, – за 

період з 21.12.2019 по 01.09.2020 витрачання додаткових коштів чи часу 

суб’єктами не здійснювалось; 

кількість організованих митних аукціонів, редукціонів, у тому числі 

скасованих, відмінених, – загальна кількість проведених електронних 

аукціонів (перший митний аукціон, другий митний аукціон, третій митний 

аукціон, редукціон) за цей період становить 196, скасованих чи відмінених 

електронних торгів не було; 

кількість лотів, запропонованих до продажу на митних аукціонах, 

редукціонах, – за встановленою процедурою митними органами передано для 

реалізації на електронних аукціонах майно у кількості 51 лот на загальну суму 

31,6 млн гривень; 

кількість лотів, реалізованих на митних аукціонах, редукціонах, – 

результативною виявилась реалізація 12 лотів, серед яких транспортні засоби, 

телефони, вугілля, спеціалізоване обладнання та устаткування тощо. 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

На підставі результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом 

впровадженням цього регуляторного акта вдалося досягти поставлених цілей. 

Водночас, з огляду на появу нових технічних можливостей електронної 

системи, в якій проводяться митні аукціони, а також наявність окремих 

проблемних питань, які були виявлені під час практичної реалізації положень 

постанови, Держмитслужба пропонує внести окремі зміни до регуляторного 

акта.  
 

 

Заступник Міністра фінансів України  

з питань європейської інтеграції                                        Юрій ДРАГАНЧУК 
 


