
 

 
 

 
 

Бідні наші посадовці або як отримати автомобіль без розмитнення 
 

В Україні існує інститут цільової гуманітарної допомоги людям із         
інвалідністю. Він покликаний слугувати полегшенню інтеграції таких осіб у         
суспільство, їх реабілітації та наданню додаткової допомоги, адже люди із          
інвалідністю представляють соціально незахищені верстви населення. 

Безпосереднє втілення норм цього інституту має такий прояв:        
будь-який іноземний дарувальник (донор) може подарувати конкретний       
об’єкт відповідному департаменту соціальної політики певної області (за        
договором дарування) із зазначенням особи, кому він має бути переданий.          
Одним із таких об’єктів є автомобіль. 

Окрім того, автомобіль визнаний гуманітарною допомогою не підлягає        
розмитненню та іншому оподаткуванню. 

На перший погляд, це доволі цікавий та корисний механізм захисту          
осіб з інвалідністю, однак, на жаль, через недостатнє законодавче         
регулювання є непоодинокі факти зловживання ним.[i] 

Яким чином? Особи, доволі часто чиновники, знаходять за кордоном         
особу, яка готова «подарувати» їй автомобіль. Подарувати у цьому випадку          
означає суто формально, оскільки ймовірно, що ці автомобілі закордоном         
купують самі ці особи з інвалідністю (або ж особи, які за дивним збігом             
обставин, серед членів своєї сім’ї мають таких осіб із інвалідністю) і у            
подальшому, аби не розмитнювати їх та не сплачувати податки в державний           
бюджет, обходять митне законодавство за допомогою цього інституту        
цільової гуманітарної допомоги. Цікаво те, що таким       
дарувальником-меценатом часто виступає одна і та ж сама особа закордоном.          
Для прикладу візьмемо Івано-Франківську область, де таким меценатом є         
такий собі – Адам Коваль, який за останні три роки подарував 5 таких             
машин[ii]. Серед осіб, які підпали під його «добрі наміри» (вважай          
скористалися його послугами): 

- Дроняк Галина Михайлівна, головний спеціаліст сектору з питань         
усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей Служби у          
справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації,      
чоловіком якої Дроняк Микола Миколайович, депутат Івано-Франківської       
обласної ради. Пані Дроняк 6 серпня 2019 року отримала від Адама           
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Mercedes-Benz 2014 року з об’ємом двигуна 1595 куб. см. Це при тому, що             
згідно з її щорічною декларацією[iii] вона володіє з 2009 року Toyota RAV4,            
яка належить їй на праві іншого користування наданого Департаментом         
соціальної політики Івано-Франківської ОДА, а її чоловік з 2016 року є           
власником Nissan Pixo. Це вже є порушенням, оскільки у сім’ї особи, якому у             
користування надано авто, не має бути жодного іншого автомобіля, а у разі            
його появи, те авто, що виділене у користування має бути повернене. Окрім            
того, попри те, що пані Дроняк отримала на праві користування          
Mercedes-Benz, вона не задекларувала його у порядку, встановленому        
законом, як суттєву зміну у майновому статусі (вартість авто 283621,82 грн),           
що є порушенням антикорупційного законодавства України. 

- Тимів Віталій Миколайович, який отримав від Адама Коваля, 3 січня           
2018 року Wolksvagen-golf 2011 року випуску, вартістю 190923, 92 грн.          
(відповідно до наданих даних від Департаменту соціальної політики        
Івано-Франківської ОДА) - він чоловік Тимів Тетяни Михайлівни, яка є          
заступником начальника відділу - головним державним соціальним       
інспектором Департаментом соціальної політики Івано-Франківської     
області[iv]. Тобто, як бачимо, є ймовірність зловживання службовим        
становищем з корисливих приватних цілей. Цю ситцацію прокоментував        
експерт Комісії з правової реформи при Президенті України Роман Жовнір:          
«Ця схема є типовою для всіх областей України. Потрібно ініціювати зміни           
до законодавства, аби не допустити таких подальших зловживань». 

 
[i] Бідні наші посадовці або як отримати автомобіль без розмитнення - Режим доступу:             
https://wikiinvestigation.org/article/other/Oleksandr%20/5e049cfcbbbca3251e064802 
[ii] https://drive.google.com/open?id=1GmR7Pgk74ieZQdZCGtwzJrPegTS03rNM 
[iii] 
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_fe9894a6-37ef-46df-827b-5187b0b1c
3a9 
[iv] https://declarations.com.ua/declaration/nacp_283b048f-63cf-4659-b1a6-4174102fcec1 
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