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1. Поняття зони митного контролю.
Зони митного контролю (далі - ЗМК) створюються з метою забезпечення
здійснення митними органами митних формальностей стосовно товарів та
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
ЗМК створюються митним органом, в зоні діяльності якого вони
розташовуються, за погодженням:
у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного
сполучення - з відповідним органом охорони державного кордону;
у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для
морського, річкового, повітряного та залізничного сполучення - з відповідним
органом охорони державного кордону та адміністрацією морських і річкових
портів, аеропортів та залізничних станцій;
у межах прикордонної смуги на державному кордоні - з відповідним
органом охорони державного кордону;
у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях,
територіях підприємств - з адміністрацією портів, аеропортів, залізничних
станцій та підприємств;
у разі здійснення митного контролю у місцях, передбачених частиною
другою статті 220 Митного кодексу України, - з керівниками залізничних
станцій та відповідного органу охорони державного кордону;
на територіях вільних митних зон промислового типу - з відповідним
органом управління цієї зони;
на будь-якій ділянці місцевості в межах митної території України самостійно.
Рішення про створення зони митного контролю (далі - Рішення) за
формою згідно з додатком 1 Наказу Міністерства фінансів України від 22.05.12
№ 583 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю» (далі –

Порядок) підписується керівником відповідного митного органу або
уповноваженою ним особою.
Рішення реєструється в Журналі реєстрації рішень про створення зон
митного контролю (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до Порядку.
Журнал ведеться підрозділом митниці, визначеним керівником митниці.
Після реєстрації Рішення, але до початку здійснення митними органами
митних формальностей, копії Рішення передаються (направляються)
представникам усіх організацій, з якими погоджувалось створення конкретної
ЗМК.
Строк зберігання Рішень - три роки після припинення функціонування
ЗМК.
Постійні ЗМК створюються у випадку регулярного знаходження на їх
території товарів, що підлягають митному контролю. Постійні ЗМК можуть
створюватись:
у визначених місцях пунктів пропуску (пунктів контролю) через
державний кордон України;
на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;
на територіях і в приміщеннях підприємств, вантажних митних
комплексів, митних складів, складів тимчасового зберігання, вільних митних
зон, магазинів безмитної торгівлі за умови дотримання ними вимог щодо
забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю
в повному обсязі;
в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України.
Додатком до Рішення про створення постійної ЗМК є план-схема, на
якому позначаються межі постійної ЗМК.
Тимчасові зони митного контролю створюються на час здійснення
митного контролю. Тимчасові ЗМК можуть створюватись:
на повітряних суднах, стоянках повітряних транспортних засобів, у залах
митного огляду та інших приміщеннях аеропортів і аеродромів, що розташовані
в межах пунктів пропуску через державний кордон для повітряного
сполучення;
у вагонах пасажирських поїздів закордонного сполучення, на перонах
вокзалів, на територіях залізничних станцій, що розташовані в межах пунктів
пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для залізничного
сполучення;
на суднах закордонного плавання, на причалах та інших територіях
морських і річкових портів, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів
контролю) через державний кордон для морського та річкового сполучення;
у місцях стоянки для транспортних засобів, які не пропущені, в межах
пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для
автомобільного сполучення;
на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;
на територіях і в приміщеннях підприємств, на складах організацій отримувачів гуманітарної допомоги за умови дотримання ними вимог щодо

забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю
в повному обсязі;
в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України.
Для тимчасових ЗМК план-схема, на якому позначаються їх межі,
розробляється у випадках, коли неможливо однозначно вказати (описати) межі
ЗМК у Рішенні.
Межі ЗМК у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України визначаються митними органами за погодженням з
відповідними органами охорони державного кордону та адміністраціями
морських (річкових) портів, аеропортів, залізничних станцій. В інших місцях на
митній території України митні органи у зонах своєї діяльності самостійно
визначають межі ЗМК та коло осіб, з якими вони погоджуються.
Функціонування ЗМК припиняється у разі:
закінчення строку, зазначеного у Рішенні, на який було створено ЗМК;
завершення дії підстав, відповідно до яких була необхідність у визначенні
території (приміщення) для здійснення митних формальностей щодо товарів і
транспортних засобів, їх зберігання та переміщення під митним контролем.
Після припинення функціонування ЗМК митний орган, у зоні діяльності
якого вона була розташована, вживає заходів щодо зняття засобів позначення
ЗМК (меж ЗМК), інформування представників всіх організацій, з якими
погоджувалось створення цієї ЗМК, про припинення її функціонування та
внесення відповідної інформації до Журналу.
При створенні ЗМК митні органи здійснюють заходи щодо забезпечення
чіткого позначення ЗМК (меж ЗМК) на місцевості.
ЗМК та їх межі позначаються знаками прямокутної форми, на синьому
фоні яких білим кольором виконано напис українською та англійською мовами
відповідно - „Зона митного контролю” та „Customs control zone”. Ці знаки є
основним засобом позначення ЗМК. Розміщення таких знаків у місцях в’їзду
(входу) до ЗМК є обов’язковим.
Також межі ЗМК можуть позначаться шляхом нанесення напису „Зона
митного
контролю”
(„Customs
control
zone”)
безпосередньо
на
огороджувальних спорудженнях та стінах будівель, що складають периметр
цієї ЗМК. У пунктах пропуску напис може бути доповнений мовою суміжної
країни.
При
позначенні
ЗМК
додатково
можуть
застосовуватись
(встановлюватись) щити з інформацією щодо її меж, місць перетину митного
кордону, переліку осіб, які мають доступ на її територію, засобів її позначення
та інших обставин, пов'язаних з її функціонуванням.
Знаки для позначення ЗМК на автомобільних дорогах, на вулицях
населених пунктів тощо встановлюються відповідно до законодавства України.
Позначення меж тимчасових ЗМК здійснюється за допомогою тимчасово
встановлених знаків, інформаційних стендів та огорожі.
Позначення ЗМК (меж ЗМК) здійснюється після підписання Рішення
стосовно її створення, але не пізніше початку здійснення митними органами
митних формальностей.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК
здійснюється посадовими особами митного органу, у зоні діяльності якого вона
створена.
Доступ у ЗМК надається тільки посадовим особам митного органу, які
безпосередньо беруть участь у здійсненні митних формальностей, посадовим
особам органів державної влади, які здійснюють передбачені частиною першою
статті 319 Митного кодексу України види контролю під час переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України, та декларантам на
час здійснення митними органами митних формальностей щодо товарів та
транспортних засобів, які пред'являються ними для митного контролю.
Допуск у ЗМК іншим особам надається митним органом, у зоні діяльності
якого вона створена, з дотриманням вимог Митного кодексу України та інших
нормативно-правових актів.
Посадові особи, яким надається доступ у ЗМК, можуть перебувати в ній
тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків.
Такі посадові особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення
яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством
України.
2. Місця доставки товарів транспортними засобами.
Місцем доставки може бути визначена митницею призначення територія
(або її частина) пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон
України, морського чи річкового порту, аеропорту, залізничної станції, вільної
митної зони, підрозділу митниці призначення, у якому безпосередньо
проводиться митне оформлення, підприємства з безперервним циклом
виробництва, вантажного митного комплексу, територія, що прилягає до
центральної сортувальної станції, регіональної сортувальної станції, місця
міжнародного поштового обміну, складу тимчасового зберігання або митного
складу.
Ведення Переліку місць доставки (далі - Перелік) та внесення до нього
змін в єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів України
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну митну політику.
За рішенням керівника (вповноваженої ним особи) митниці призначення
в інше місце, ніж зазначене в Переліку, можуть бути доставлені автомобільним
транспортом товари:
- які можна віднести до категорії небезпечних вантажів відповідно до
законодавства України;
- що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого вони не
можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;
- валютні цінності, що ввозяться банками;
- що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом
виробництва та призначені для використання в процесі виробництва;

- що за своїми габаритами або особливостями транспортування не можуть
бути ввезені в місце доставки.
До початку переміщення товарів, одержувач товарів або вповноважена
ним особа подає митниці призначення письмову заяву для розгляду та
погодження доставки таких товарів автомобільним транспортом в інше місце,
ніж зазначене в Переліку.
Заява обов’язково повинна містити:
- інформацію про товари, достатню для їх ідентифікації та віднесення до
товарів;
- найменування та місцезнаходження об’єкта, на територію якого
планується доставка цих товарів.
Рішення про надання такого дозволу приймається керівником
(вповноваженою ним особою) митниці призначення шляхом проставляння
відповідної резолюції на заяві.
Як підтвердження прийняття керівником (вповноваженою ним особою)
митниці призначення рішення про надання дозволу на доставку товарів у
визначене одержувачем товарів або вповноваженою ним особою місце доставки
до підрозділу митного оформлення митниці призначення одержувачем товарів
або вповноваженою ним особою подається зареєстрований оригінал заяви з
відповідною резолюцією.
На території місця доставки створюється зона митного контролю в
порядку, передбаченому законодавством України.
Митниця призначення може організувати при потребі чергування
посадових осіб митниці цілодобово в місці доставки.
При визначенні митницею призначення місця доставки необхідно
враховувати, що територія місця доставки товарів для автомобільного
транспорту повинна бути забезпечена:
- освітленням та огородженням за периметром території місця доставки;
- цілодобовою охороною та наявністю засобів пожежогасіння;
- наявністю рампи, естакади, оглядового майданчика;
- наявністю у достатній кількості, а також функціонуванням
навантажувально-розвантажувальної техніки і механізмів для здійснення
необхідних операцій на території місця доставки;
- наявністю каналів і засобів зв’язку, для виконання посадовими особами
митних органів своїх повноважень.
У разі визначення місцем доставки території (її частини) вантажного
митного комплексу, території, прилеглої до складу тимчасового зберігання чи
митного складу, до облаштування місць доставки застосовуються вимоги,
встановлені законодавством України до функціонування вказаних об’єктів.
Вимоги до місць доставки для авіаційного, водного та залізничного
транспорту
встановлюються
аналогічно
до
вимог,
встановлених
законодавством України до зон митного контролю.
У разі виключення місця доставки з Переліку митний орган, у зоні
діяльності якого функціонувало місце доставки, вживає достатніх заходів щодо
направлення товарів та транспортних засобів, що перетнули митний кордон

України, в інше функціонуюче місце доставки із Переліку для проведення
необхідних митних формальностей з невідкладним повідомленням про
зазначене заінтересованих осіб.

