
 
Тема: Форми митного контролю 

 
План 
 
1. Перевірка документів та відомостей. 
2. Митний огляд. 
3. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. 
4. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 

складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 
знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення. 

5. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України 
та/або перебувають під митним контролем. 

6. Проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства 
України з питань державної митної справи. 

 
Література:     
 
1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI  

 
1. Перевірка документів та відомостей 
 

Особи, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного 
призначення через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за 
якою Митним кодексом України (далі МКУ) покладено на митні органи, 
зобов’язані надавати митним органам документи та відомості, необхідні для 
здійснення митного контролю, в усній, письмовій та/або електронній формі. 
Митні органи вимагають від осіб, тільки ті документи та відомості, які 
необхідні для здійснення митного контролю та встановлені МКУ. 

Під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа 
або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення 
товарів, надають митному органу в паперовій або електронній формі такі 
документи та відомості: 

1) при перевезенні автомобільним транспортом: 
а) документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про 

його державну реєстрацію (національну належність); 
б) транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні 

накладні); 
в) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що 

супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності); 
г) комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які 

містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, 
найменування країни відправлення та країни призначення товарів, 
найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; 



ґ) відомості про кількість вантажних місць та вид упаковки; 
д) найменування товарів; 
е) вага брутто товарів (у кілограмах) або об’єм товарів (у метрах 

кубічних), крім великогабаритних вантажів; 
2) при перевезенні водним транспортом: 
а) генеральна декларація, що містить, зокрема, найменування та опис 

судна, відомості про його реєстрацію та національну належність, прізвище 
капітана, прізвище та адресу суднового агента; 

б) декларація про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про 
найменування портів відправки, портів заходу судна, завантаження та 
вивантаження товарів, першого порту відправки товарів, порту вивантаження 
товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів або інших документів, 
що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) 
перевезення, кількість вантажних місць товару, опис та вид упаковки товарів, 
які підлягають вивантаженню у даному порту; 

в) декларація про припаси (суднові припаси), яка містить, зокрема, 
відомості про найменування суднових припасів, що є в наявності на судні, та їх 
кількість; 

г) декларація про особисті речі екіпажу судна; 
ґ) суднова роль, що містить відомості про кількість і склад членів екіпажу 

під час прибуття і відправлення судна, зокрема, прізвища, імена, громадянство, 
звання або посаду, дату і місце народження, вид і номер документа, що 
посвідчує особу; 

д) список пасажирів, що містить відомості про пасажирів під час 
прибуття і відправлення судна, зокрема, кількість пасажирів на судні, прізвища, 
імена, громадянство, дату і місце народження, порти посадки і висадки; 

е) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що 
супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності); 

є) транспортні (перевізні) документи на товари (за наявності), які містять, 
зокрема, відомості про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, 
найменування товарів, вид упаковки; 

ж) комерційні документи (за наявності) на товари та відомості про 
розміщення товарів на борту судна; 

з) відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення 
яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи 
валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких 
входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини; 

и) відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних 
товарів, зброї, боєприпасів; 

3) при перевезенні повітряним транспортом: 
а) стандартний документ перевізника, передбачений укладеними 

відповідно до закону міжнародними договорами в галузі цивільної авіації 
(генеральна декларація); 

б) документи, що містять відомості про товари, які перевозяться на борту 
(вантажні відомості, авіаційні вантажні накладні); 



в) документ, що містить відомості про припаси (бортові припаси) та про 
кількість припасів (бортових припасів), завантажених на борт судна та 
вивантажених з нього; 

г) транспортні (перевізні) документи; 
ґ) комерційні документи (за наявності їх у перевізника) на товари, що 

перевозяться; 
д) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що 

супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності); 
е) відомості про знаки національної належності та реєстраційні знаки 

судна, номер рейсу, маршрут польоту, пункт вильоту та пункт прибуття судна; 
є) відомості про найменування підприємства (організації, установи), що 

експлуатує судно, та кількість членів екіпажу; 
ж) список пасажирів із зазначенням їх кількості на судні, прізвищ та 

ініціалів, пунктів посадки та висадки; відомості щодо багажу пасажирів 
(пасажирська відомість); 

з) найменування товарів, номери вантажних накладних, кількість місць за 
кожною накладною, пунктів завантаження та пунктів вивантаження товарів; 

и) відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення 
яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи 
валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких 
входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини; 

і) відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних 
товарів, зброї, боєприпасів; 

4) при перевезенні залізничним транспортом: 
а) транспортні (перевізні) документи; 
б) передатну відомість на залізничний рухомий склад; 
в) документ, що засвідчує наявність припасів (за наявності припасів); 
г) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що 

супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності); 
ґ) комерційні документи (за наявності їх у перевізника) на товари, що 

перевозяться; 
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями 

електропередачі: 
а) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що 

підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; 
б) акт прийому-передачі товарів або довідка, що підтверджує кількість 

товарів; 
в) комерційні та супровідні документи (за наявності їх у власника 

трубопровідного транспорту, лінії електропередачі) на товари, що 
переміщуються через митний кордон України, а на момент митного 
оформлення - рахунок-фактуру; 

г) найменування та адреса відправника товарів; 
ґ) найменування та адреса отримувача товарів; 
д) документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники 

товару. 



2. Митний огляд 
 

 Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 
пред’явлених митному органу (у тому числі для перерахунку та зважування), 
проводиться в можливо короткий строк після прийняття рішення про його 
проведення. 

 За результатами застосування системи управління ризиками огляд 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути 
ідентифікаційним - без розкриття пакувальних місць і без обстеження 
транспортного засобу, частковим - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних 
місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу та повним - з 
розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням 
транспортного засобу. 

 За письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка 
виконує його обов’язки, огляд товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення може також проводитися, якщо: 

1) митна декларація не подана декларантом протягом строку, 
встановленого статтею 263 МКУ, за наявності достатніх підстав вважати, що ці 
товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм МКУ 
та інших законів з питань державної митної справи; 

2) товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в 
зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний 
кордон України, і їх власник невідомий; 

3) декларантом не виконуються обов’язки, встановлені статтею 266 МКУ. 
 Переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

проводиться у разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, 
накладеного на зазначені товари, транспортні засоби, чи за наявності інших 
видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що 
перебувають під митним контролем. Витрати, пов’язані з проведенням такого 
переогляду, несе власник зазначених товарів, транспортних засобів або 
уповноважена ним особа. 

Крім випадків, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, огляд 
(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може 
проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих 
товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в 
разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів. 
Вичерпний перелік відповідних підстав визначається Кабінетом Міністрів 
України. З метою проведення огляду (переогляду) товарів посадові особи 
митних органів самостійно вживають заходів, передбачених МКУ, на всій 
митній території України, включаючи зупинення транспортних засобів для 
проведення їх огляду (переогляду), в межах контрольованого прикордонного 
району та прикордонної смуги. Такий огляд (переогляд) проводиться за 
рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення 
про його проведення. Якщо в результаті проведення огляду (переогляду) 



виявлено факт незаконного переміщення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України, витрати, пов’язані з 
проведенням огляду (переогляду), відшкодовуються власником зазначених 
товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою.  

Огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення здійснюється у присутності особи, яка переміщує ці товари, 
транспортні засоби через митний кордон України чи зберігає товари під 
митним контролем, а у разі її відсутності - за умови залучення не менше ніж 
двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах 
огляду (переогляду). Працівники митних органів не можуть бути понятими. 

 Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення визначається центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику. 

 За результатами митного огляду (переогляду) складається акт огляду 
(переогляду) у двох примірниках, в якому зазначаються відомості про: 

1) посадових осіб митного органу, які здійснювали огляд (переогляд), та 
осіб, які були присутні під час його проведення; 

2) підстави проведення огляду (переогляду) за відсутності особи, яка 
переміщує товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний 
кордон України чи зберігає товари під митним контролем; 

3) обсяг здійснення огляду (переогляду) та результати його проведення; 
4) інші відомості, що стосуються товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, огляд (переогляд) яких проводився. 
 Акт огляду (переогляду) засвідчується відбитком особистої номерної 

печатки посадової особи митного органу, яка проводила огляд (переогляд). 
10. Один примірник акта передається (надсилається) особі, яка переміщує 

товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем. 
 Форма акта огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної 

поклажі та багажу затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну митну політику. 

 
3. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств 
 

Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного 
органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб 
підприємств. 

 Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств під час 
здійснення митного контролю - це отримання посадовою особою митного 
органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, 
які володіють такою інформацією. 

У разі необхідності під час проведення усного опитування складається 
протокол, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну митну політику. Про 
складення протоколу особа, яка опитується, попереджається перед початком 
опитування 



4. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 
складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, 
де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення 
 

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 
складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших 
місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, 
що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою 
покладено на митні органи (крім житла громадян), може здійснюватися 
посадовими особами митного органу за письмовим рішенням керівника цього 
органу або особи, яка виконує його обов’язки, з метою: 

1) перевірки законності ввезення товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення на митну територію України, дотримання порядку їх 
ввезення, а також правильності нарахування та повноти сплати митних 
платежів; 

2) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення відомостям, заявленим у 
митній декларації; 

3) перевірки дотримання встановлених Митним кодексом та іншими 
законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено 
на митні органи. 

Огляд проводиться після пред’явлення особі, у володінні (користуванні) 
якої перебуває територія, особі, відповідальній за експлуатацію складу 
організації - отримувача гуманітарної допомоги, утримувачеві складу 
тимчасового зберігання, митного складу, магазину безмитної торгівлі, вільної 
митної зони або уповноваженій ним особі відповідного рішення та службового 
посвідчення посадової особи митного органу. 

 Огляд повинен здійснюватися не більш як протягом одного дня, якщо 
інше не встановлено законодавством. 

За результатами огляду складається акт, один примірник якого вручається 
відповідно особі, у володінні (користуванні) якої перебуває територія, особі, 
відповідальній за експлуатацію складу організації - отримувача гуманітарної 
допомоги, утримувачеві складу тимчасового зберігання, митного складу, 
магазину безмитної торгівлі або уповноваженій ним особі, керівникові чи 
заступнику керівника органу управління відповідної спеціальної (вільної) 
економічної зони. Форма такого акта затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну 
політику. 

 
5. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
України та/або перебувають під митним контролем 

 
Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або 
перебувають під митним контролем, - це проведення митними органами дій 



щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари, 
транспортні засоби комерційного призначення вимогам, встановленим МКУ та 
іншими законами України з питань державної митної справи. 

Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення, що перебувають під митним контролем, як форма митного 
контролю здійснюється стосовно: 

1) підприємств, які здійснюють види діяльності, зазначені у статті 404 
МКУ; 

2) підприємств, до яких застосовуються спеціальні спрощення відповідно 
до МКУ; 

3) підприємств, які здійснюють операції з товарами, поміщеними у 
митний режим, що передбачає ведення обліку таких товарів. 

За результатами перевірки обліку товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, 
посадовими особами митного органу складається акт, один примірник якого 
надається керівнику підприємства, що перевірялося. 

 
6. Проведення документальних перевірок дотримання вимог 
законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних 
платежів 
 

Документальна перевірка - це сукупність заходів, за допомогою яких 
митні органи переконуються у правильності заповнення митних декларацій, 
декларацій митної вартості та в достовірності зазначених у них даних, 
законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або на 
територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі митної 
території України або за межі території вільної митної зони, а також 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. 

 Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з 
питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними 
органами з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового 
кодексу України. 

Митні органи мають право здійснювати митний контроль шляхом 
проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та 
документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з 
питань державної митної справи щодо: 

1) правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів; 

2) обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення 
від оподаткування; 

3) правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких 
проведено митне оформлення; 



4) відповідності фактичного використання переміщених через митний 
кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідності 
фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), 
калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, 
зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено 
митне оформлення товарів у відповідному митному режимі; 

5) законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому 
числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї 
території. 

Під час проведення документальної перевірки посадові особи митного 
органу повинні реалізовувати визначені МКУ повноваження виключно в обсязі, 
необхідному для з’ясування питань перевірки. 

Відшкодування збитків та/або шкоди, заподіяних посадовими особами 
митного органу підприємству під час проведення перевірки, здійснюється у 
порядку, встановленому законом. 

Результати перевірки оформлюються актом (довідкою) та є підставою для 
самостійного визначення митним органом суми податкового зобов’язання 
підприємства щодо сплати митних платежів, застосування заходів, 
передбачених законами України. 

У разі виявлення митним органом під час проведення перевірки ознак 
порушень митних правил або контрабанди посадові особи митного органу 
вживають передбачених законом заходів. 

У разі скасування, зміни за результатами документальної перевірки 
рішень щодо класифікації товарів для митних цілей, прийнятих митними 
органами відповідно до статті 69 МКУ, або рішень про коригування заявленої 
митної вартості товарів, прийнятих митними органами відповідно до розділу III 
МКУ дії, вчинені підприємством на виконання таких рішень, не тягнуть за 
собою застосування штрафних (фінансових) санкцій, нарахування пені, 
накладення адміністративних стягнень, крім випадків, якщо зазначені рішення 
були прийняті на підставі поданих підприємством недостовірних документів, 
недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання підприємством всієї 
наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначених рішень, що 
суттєво вплинуло на характер цих рішень. 

 
 
 
 
 


