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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ
ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ, ЯКЕ
ПЕРЕЙШЛО У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА
ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У статті визначено, що розпорядження майном є складним процесом, який
характеризується значною кількістю невизначеностей та проблемних аспектів, що
потребують окремого нормативно-правового врегулювання. Виявлено, що одним із
найважливіших нововведень Порядку 1050 є те, що ним передбачається можливість
застосування голландських аукціонів – редукціонів для реалізації майна, що перейшло
у власність держави за порушення митного законодавства. Визначено основні зміни
щодо розпорядження підакцизними товарами, які були здійснені у зв’язку з прийняттям
Постанови № 1014. Також досліджено зміни, які були здійснені у митному регулюванні в
рамках боротьби із COVID-19.
Ключові слова: розпорядження майном, електронний аукціон, редукціон, реалізація
товарів, підакцизні товари.
С. А. Попель. Совершенствование нормативно-правового регулирования
вопросов относительно распоряжения имуществом, перешедшего в собственность
государства за нарушение таможенного законодательства
В статье определено, что распоряжение имуществом является сложным процессом,
который характеризуется значительным количеством неопределенностей и проблемных
аспектов, требующих отдельного нормативно-правового урегулирования. Выявлено, что
одним из важнейших нововведений Порядка 1050 является то, что им предусматривается
возможность применения голландских аукционов ‒ редукционов для реализации
имущества, перешедшего в собственность государства за нарушение таможенного
законодательства. Определены основные изменения по распоряжению подакцизными
товарами, которые были совершены в связи с принятием Постановления № 1014. Также
исследованы изменения, которые были осуществлены в таможенном регулировании в
рамках борьбы с COVID-19.
Ключевые слова: распоряжение имуществом, электронный аукцион, редукцион,
реализация товаров, подакцизные товары.
© Попель С. А., 2020

78

ISSN 2617-5959 Митна безпека: науковий журнал. 2020. Випуск 4

Мета статті ‒ дослідження останніх змін у нормативно-правовому регулюванні
процедури розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення
митного законодавства.
Постановка проблеми. Процедура розпорядження майном, що переходить у
власність держави за порушення митного законодавства, є доволі складним процесом,
який регламентується значною кількістю нормативно-правових актів, що зумовлено
різноманітністю такого майна та способами розпорядження ним. Тому на практиці досить
часто виникають ситуації, які потребують окремого врегулювання. Серед проблемних
аспектів розпорядження майном варто зазначити такі:
1) реалізація майна на митних аукціонах, згідно з чинним законодавством, здійснюється
без використання сучасних технічних можливостей, що, в свою чергу, позначається на
низькій їх ефективності;
2) у зв’язку з низькою ефективністю системи продажу майна, що перейшло у власність
держави за порушення митного законодавства, постійно зростають обсяги майна, на
зберігання якого потрібно витрачати державні кошти;
3) існуюча процедура реалізації товарів та транспортних засобів, що перейшли у
власність держави за порушення митного законодавства, характеризується значною
неефективністю та нерівністю доступу до конкретних торгів, у яких переважно беруть
участь лише клієнти конкретного організатора митного аукціону.
Саме тому існує гостра потреба в удосконаленні нормативно-правового регулювання
питань щодо розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення
митного законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, пов’язаних з нормативноправовим забезпеченням процесу розпорядження майном, що перейшло у власність
держави за порушення митного законодавства, присвячена незначна кількість наукових
досліджень, серед яких варто виділити праці таких науковців, як: В. А. Бондаренко,
Л. Р. Прус, У. В. Романюк. Так, В. А. Бондаренко вивчав зміну принципів побудови
системи розпорядження конфіскованим майном, вилученим митницями [1], у дослідженні
Л. Р. Прус особливу увагу приділено публічному адмініструванню операцій з майном,
вилученим за порушення митного законодавства [2], а У. В. Романюк проводила аналіз
стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України [3].
Проте сьогодні залишається ще багато дискусійних питань щодо особливостей
розпорядження майном, що перейшло у власність держави за порушення митного
законодавства, що спричиняє необхідність вивчення останніх змін у нормативноправовому регулюванні цього питання.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку з вищезазначеним у грудні 2019 року
урядом було прийнято постанови, які змінюють порядок організації митних аукціонів
та упорядковують процедури здійснення операцій з підакцизними товарами. Зокрема,
Постанова КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1050 «Про затвердження Порядку реалізації
товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Порядок 1050) [4] запроваджує
продаж товарів (зазначених у частинах першій, четвертій – шостій статті 243 Митного
кодексу України, вартість однієї облікової одиниці (або об’єднаних в один лот) яких
перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного
року, а також транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна незалежно від їх
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вартості) за допомогою електронної торгової системи через електронні майданчики у
формі митного аукціону та/або редукціону. Передбачається, що це дозволить відкрито
та прозоро здійснювати процес торгів і, як наслідок, розвантажить склади митниць та
зменшить корупційні ризики, які існували раніше під час проведення митних аукціонів,
залучить більш широке коло потенційних покупців, а отже, і збільшить обсяги надходжень
до державного бюджету за рахунок коштів від реалізації товарів.
Варто зазначити, що з прийняттям Порядку 1050 втратили чинність ряд постанов
Кабінету Міністрів України та окремих їх пунктів, зокрема:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 607 «Про затвердження
Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних
аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження
окремими видами товарів, що не підлягають реалізації» (далі – Порядок 607) [5].
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 624 «Про внесення
змін до Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних
засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також
розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».
3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 701.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 719 «Про внесення
зміни до пункту 63 Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних
засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також
розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».
5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
розпорядження конфіскованим майном, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2007 р. № 161.
6. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
розпорядження конфіскованим майном, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 19 листопада 2008 р. № 1009.
7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 536.
8. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Державного агентства резерву, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2012 р. № 619.
З прийняттям Порядку 1050, як уже було зазначено вище, утратив чинність Порядок 607.
Якщо порівнювати їх відмінності, то насамперед, одним з найважливіших нововведень
Порядку 1050 є те, що ним передбачається можливість застосування голландських
аукціонів – редукціонів. На відміну від англійських аукціонів (так званих English Forward),
де учасники поступово підвищують ціну своєї пропозиції, голландські аукціони працюють
з пониженням ціни (табл. 1).
Під час аукціону ціна автоматично знижується, доки хтось з учасників це зниження
не зупинить. Це означатиме, що він готовий купити лот за цю суму. Голландській аукціон
не є кращим чи гіршим, ніж інші моделі аукціонів. Він просто більш ефективний для
певного типу майна. Насамперед, тих, за якими важко визначити ринкову ціну – цю ціну
визначають учасники.
Попель С. А. Удосконалення нормативно-правового регулювання питань щодо розпорядження майном,
яке перейшло у власність держави за порушення митного законодавства

80

ISSN 2617-5959 Митна безпека: науковий журнал. 2020. Випуск 4

Відмінності між класичним та голландським аукціоном
Класичний (English Forward)

Таблиця 1

Голландський

‒ тільки одна процедура ‒ аукціон на підвищення ціни

є дві процедури:
а)
аукціон
з
автоматичним
пониженням ціни;
б) після фіксації ціни – торги на
підвищення

‒ аукціон проходить не нижче заданої мінімальної ціни

аукціон проходить нижче заданої
мінімальної ціни – ціну визначає
ринок. Підвищення можливе лише
на другому етапі

‒ три етапи торгів

три стадії торгів

‒ право останнього ходу має той, хто запропонував найвищу право останнього ходу має той, хто
початкову ціну
першим зафіксував ціну
‒ аукціон триває в середньому годину

аукціон триває
перервою

цілий

день

‒ продаж може зайняти до 7 місяців

продаж може відбутись за 1 день

з

Джерело: складено автором на основі [6].

Крім того, голландські лоти дозволяють продавати набагато швидше. Сьогодні за
класичним (англійським) аукціоном покупці можуть пропонувати лише ціни вищі, ніж
стартова ціна. І багато аукціонів не відбуваються взагалі. Якщо аукціон не відбувається,
лот виставляють ще раз, але вже на дешевше. Так лот може виставлятися декілька разів. І
продаж одного лоту іноді триває місяці. Голландські аукціони допоможуть скоротити цей
період. Весь період зниження тепер займе лише 5‒6 годин. За цей час від 100 % вартості
починається пониження по 1 % за крок, і аж до 80 кроків.
Ще однією важливою новацією Порядку 1050 є те, що ним передбачена зміна процедури
уцінки товарів (табл. 2).
Як бачимо, Порядок 1050 надає більш гнучкі можливості щодо уцінки товарів, які
підлягають реалізації на електронних аукціонах. Крім того, варто зауважити, що, відповідно
до Порядку 1050, ціна, за якою лот виставляється на другий, третій митні аукціони або на
редукціон, не може бути меншою, ніж сума податків і зборів, що підлягають сплаті під час
переміщення товарів через митний кордон України.
Особливу увагу у новоприйнятому Порядку 1050 приділено уцінці товарів, які швидко
псуються або мають обмежений строк зберігання. Отже, визначено, що товари, які швидко
псуються або мають обмежений строк зберігання, якщо строк придатності таких товарів
не дає змоги забезпечити їх реалізацію у строки, відведені для організації та проведення
першого ‒ третього митних аукціонів, редукціону, можуть відразу передаватися для
реалізації на редукціоні. У такому разі стартовою ціною таких товарів є їх вартість,
визначена в оголошенні.
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Уцінка товарів відповідно до Порядку 1050 та Порядку 607

Таблиця 2

Порядок 1050

Порядок 607

35. Не реалізований на першому митному
аукціоні лот виставляється на другий
митний аукціон із стартовою ціною, що
становить 75 відсотків його стартової
ціни на першому митному аукціоні.
36. Не реалізований на другому митному
аукціоні лот виставляється на третій
митний аукціон із стартовою ціною, що
становить 50 відсотків його стартової
ціни на першому митному аукціоні.
37. Не реалізований на третьому митному
аукціоні лот виставляється на редукціон
із стартовою ціною, що становить 50
відсотків його стартової ціни на першому
митному аукціоні

38. Товари (лоти), виставлені та не продані на
митному аукціоні упродовж 15 календарних днів з дня
інформаційного повідомлення про проведення митного
аукціону або продані в кількості, що не перевищує 30
відсотків їх обсягу, підлягають уцінці, але не більше
ніж на 20 відсотків їх вартості, визначеної в акті опису,
оцінки та передачі товарів.
Уцінка товарів з обмеженим строком зберігання або
користування проводиться у скорочені строки, залежно
від їх споживчих властивостей.
39. Уцінка товарів, проводиться комісією, утвореною
митним органом, що здійснив вилучення товарів або
зберігав їх. За результатами роботи комісії складається
акт про уцінку товарів, що додається до акта опису,
оцінки та передачі товарів.
40. Товари, на які, згідно із законодавством, установлено
державні фіксовані та регульовані ціни, можуть,
бути уцінені лише до розміру їх мінімальної ціни,
затвердженої в установленому порядку.
41. Товари, які виставлялися на продаж і не були
продані упродовж трьох митних аукціонів, знімаються
з аукціонних торгів

Джерело: складено автором на основі [4; 5].

Попри те, що Порядок 1050 передбачає ряд новацій у процедурі реалізації майна на
електронних аукціонах, у ньому відсутні положення, які були у Порядку 607 та могли
покращити ефективність реалізаційних процедур, зокрема:
‒ згідно з Порядком 1050 щодо товарів, які не були реалізовані на електронному
аукціоні, комісією приймається рішення про подальше розпорядження (безоплатна
передача, переробка, утилізація, знищення), тобто реалізація через торгові підприємства
не передбачається, що знижує ефективність процедури розпорядження майном і зменшує
надходження до державного бюджету. Однак Порядком 607 було передбачено, що товари,
щодо яких відповідно митним органом, що здійснив вилучення або зберігав їх, прийнято
рішення про недоцільність реалізації на митних аукціонах, відбувається їх реалізація
через товарні біржі або торговельні підприємства;
‒ згідно з п. 42 Порядку 1050 товари, які швидко псуються або мають обмежений строк
зберігання, якщо строк придатності таких товарів не дає змоги забезпечити їх реалізацію
у строки, відведені для організації та проведення першого – третього митних аукціонів,
редукціону, можуть відразу передаватися для реалізації на редукціоні. У цьому разі
стартовою ціною таких товарів є їх вартість, визначена в оголошенні. Проте оцінка товарів
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є досить тривалим процесом (пошук оцінювача – укладання договору – безпосередня
оцінка майна (рецензування) – засідання комісії – рішення), який може тривати 2‒3 тижні,
упродовж якого швидкопсувні товари можуть втратити свої споживчі якості та стати
непридатними для реалізації. Натомість у Порядку 607 було визначено, що товари, які
швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, зокрема товари – предмети
порушення митних правил, вилучені відповідно до Митного кодексу України, підлягають
реалізації з урахуванням строку їх придатності через торговельні підприємства, товарні
біржі;
‒ у Порядку 607 значну увагу було приділено питанню розпорядження окремими
видами товарів, що не підлягають реалізації, а саме було визначено перелік товарів, які не
підлягають реалізації, а також способи розпорядження ними. Натомість, у Порядку 1050
немає чітко визначеного переліку товарів, які не можуть бути реалізовані на митних
аукціонах, проте встановлено, що його дія поширюється на товари, вартість однієї
облікової одиниці (або об’єднаних в один лот) яких перевищує 20 мінімальних розмірів
заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також транспортні засоби,
повітряні, морські та річкові судна незалежно від їх вартості.
Крім Порядку 1050, значні зміни у процедурі розпорядження товарами, що перейшли у
власність держави за порушення митного законодавства було запроваджено із прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2009 № 1014 «Про внесення змін до
деяких Постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова 1014), якою передбачені
організаційні засади розпорядження підакцизними товарами. А саме зазначена постанова
вносить зміни у такі нормативно-правові акти, як:
‒ «Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить
у власність держави, і розпорядження ним», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. № 1340;
‒ «Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо
якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної
виконавчої служби і розпорядження ним», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2001 р. № 1724;
‒ «Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим
органам державної виконавчої служби», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. № 985.
Найбільш значні зміни було внесено у Порядок 1340 і Порядок 1724, причому більшою
мірою ці зміни подібні і стосуються процедури розпорядження підакцизними товарами.
Насамперед, Постановою 1014 визначено обов’язок органів виконавчої влади, які
здійснюють вилучення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва
сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів, а також спирту етилового, алкогольних
напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних
напоїв, приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв,
виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки,
марок акцизного податку (зокрема, підроблених), щомісяця до 5 числа оприлюднювати
на власному вебсайті інформацію за попередній місяць про обсяги вилучення такої
продукції та обладнання, а в разі конфіскації такої продукції та обладнання ‒ реквізити
судового рішення про конфіскацію. А органи виконавчої влади, які забезпечують
знищення визначених продукції та обладнання, щомісяця до 5 числа оприлюднюють на
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власному вебсайті інформацію за попередній місяць про дату, місце, обсяги та способи їх
знищення, найменування підприємства, на якому здійснювалося знищення такої продукції
та обладнання, присутність під час знищення представників відповідних суб’єктів
господарювання та асоціацій.
Також визначено способи розпорядження підакцизними товарами, а саме:
‒ спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню;
‒ прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв,
виробнича, транспортна, споживча тара, етикетки, корки, засоби закупорки, марки
акцизного податку та тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва
сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет:
фільтропалочки ацетатні підлягають знищенню;
‒ обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв
підлягає реалізації. У разі нереалізації такого обладнання воно підлягає знищенню
(утилізації).
Крім того, визначається, що переробка або знищення спирту етилового, алкогольних
напоїв та знищення приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних
напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв,
виробничої, транспортної, споживчої тари, етикеток, корків, засобів закупорки, марок
акцизного податку, тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва
сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється за рішенням комісії з
дотриманням таких вимог:
1) до вирішення питання переробки (знищення) спирту етилового та алкогольних
напоїв комісією за необхідності можуть залучатися представники державних органів та
державних підприємств ‒ виробників спирту. Рішення про переробку (знищення) спирту
етилового та алкогольних напоїв приймається з урахуванням економічної доцільності їх
промислової переробки, обсягу вилученої партії, вмісту спирту, витрат на транспортування.
Промислова переробка спирту етилового та алкогольних напоїв здійснюється на
державних підприємствах – виробниках спирту, перелік яких визначається Мінекономіки
за погодженням з ДПС України;
2) знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного
виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового
виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої,
транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок
акцизного податку (зокрема, підроблених) та тютюнових виробів, обладнання для
промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється
шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно
до вимог законодавства. Знищення за рішенням комісії проводиться на підприємствах, що
відібрані відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Знищення невеликих за
обсягом партій алкогольних напоїв, спирту етилового (не більше ніж 100 літрів), тютюнових
виробів (не більше ніж 50 пачок) може провадитися комісією [8].
Варто зазначити, що 2020 року боротьба з COVID-19 зумовила необхідність змін у
національному митному регулюванні, які мають діяти до 30 червня 2020 року. Так,
25 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову № 235 «Про
внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду
і переданим органам державної виконавчої служби» в рамках боротьби з поширенням
Попель С. А. Удосконалення нормативно-правового регулювання питань щодо розпорядження майном,
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COVID-19. Цією постановою передбачено внесення змін до «Порядку розпорядження май
ном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби»,
що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985.
Постановою № 235 передбачено доповнення Порядку № 985 пунктом 51 такого змісту:
«Водонепроникні лабораторні костюми, рукавички медичні нестерильні нетальковані
нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, рукавички з інших полімерних матеріалів,
халати ізоляційні медичні одноразові, маски медичні, окуляри захисні, щитки захисні,
респіратори класу захисту не нижче FFP2, конфісковані в установленому порядку,
безоплатно передаються до закладів охорони здоров’я» [10].
Крім того, в рамках боротьби із COVID-19 було ухвалено нормативно-правові акти, які
передбачають:
– заборону експорту спирту етилового, неденатурованого, з концентрацією спирту
80 об. % або більше, спирту етилового та інших спиртових дистилятів, крім біоетанолу,
напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрації та інших
подібних товарів (за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2207) до 1 червня 2020 року – Постанова
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109 «Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік»;
– заборону експорту медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів –
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 214 «Про внесення
змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109».
Так, за умов пандемії, деякі медичні товари, зокрема респіратори, стали новими товарами,
що їх почали вилучати митниці.
Висновки. Отже, в результаті дослідження новоприйнятих нормативно-правових актів
можна зробити висновок, що вони удосконалюють процедуру розпорядження майном, що
перейшло у власність держави. Їх впровадження допоможе:
1) забезпечити реалізацію положень Митного кодексу України і підвищити відкритість,
прозорість та ефективність реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах;
2) запровадити проведення митних аукціонів, редукціонів виключно через електронну
торгову систему, що дасть змогу уніфікувати процес реалізації майна, розширити коло
учасників та, як наслідок, підвищити конкуренцію на ринку;
3) врегулювати загальні умови підготовки та проведення електронних торгів (аукціонів)
з продажу майна, що перейшло у власність держави, з використанням електронної
торгової системи ProZorro. Продажі, адміністратором якої є державне підприємство
«Прозорро.Продажі» зокрема, визначити процедури підготовки до електронних торгів
(аукціону) та процедури проведення електронних торгів (аукціону), публікації інформації
про результати торгів тощо;
4) удосконалити організаційні засади розпорядження (утилізація (знищення),
переробка) підакцизними товарами;
5) тимчасово заборонити на експорт лікарські засоби, медичні вироби та медичне
обладнання, спирт, що допоможе забезпечити заклади охорони здоров’я та українських
виробників фармацевтичної продукції необхідною сировиною для боротьби з COVID-19
в Україні.
Нормативно-правове врегулювання вищезазначених проблем допоможе зробити
процес розпорядження майном, що перейшло у власність держави, більш прозорим та
зрозумілим, що в результаті збільшить надходження до державного бюджету.
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S. A. Popel. Improving the legal regulation of issues related to the disposal of property,
became the property of the state for violation of customs legislation
The procedure for disposing of property that becomes the property of the state for violation
of customs legislation is a rather complex process, which is regulated by a large number of
regulations, due to the variety of such property and ways of disposing of it. Therefore, in practice,
quite often there are situations that require a separate settlement. One of them is that the sale of
property at customs auctions under current legislation is carried out without the use of modern
technical capabilities, which, in turn, affects their low efficiency.
Given the urgency of the problem, the main purpose of the article is to study the latest changes
in the legal regulation of the procedure for disposing of property that has become the property of
the state for violation of customs legislation.
The main methods of research that were used are methods of comparison, analysis,
generalization and the method of comparative legal knowledge (for the study of the norms of
customs legislation on the subject of research).
The article defines that property disposal is a complex process characterized by a significant
number of uncertainties and problematic aspects that require a separate legal regulation, and
therefore at the end of 2019 the Cabinet of Ministers adopted a resolution of December 4,
2019 «On amendments to some resolutions Of the Cabinet of Ministers of Ukraine» no. 1014
and «On Approval of the Procedure for Sale of Goods at Customs Auctions, Reductions and
Recognition of Certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine» no. 1050, which
established a new mechanism for selling goods at customs auctions, reductions in electronic
trading system and the procedure for disposing of excisable goods. It was found that one of
the most important innovations of Order 1050 is that it provides for the possibility of using
Dutch auctions ‒ reductions for the sale of property that has become state property for violating
customs legislation. The study revealed that another important innovation of the Order no. 1050
is that it provides for a change in the procedure of valuation of goods. The main changes in the
disposal of excisable goods, which were made in connection with the adoption of the resolution
no. 1014, are identified. Also studied are the changes that were made in customs regulation
in the fight against COVID-19, namely the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
«On amendments to the Procedure for disposal of property confiscated by court decision and
transferred to the state executive service» dated 25.03.2020 no. 235.
The main provisions of this study can be used in the process of elaboration of proposals and
amendments and additions to legislative acts regulating the disposal of property that has become
the property of the state for violation of customs legislation.
Key words: property disposal, electronic auction, reduction, sale of goods, excisable goods.
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