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1. Загальні положення.  

 
Відповідно до ст.318 Митного кодексу України (далі – Кодекс) митному 

контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного 
призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний 
контроль передбачає виконання митницями мінімуму митних формальностей, 
необхідних для забезпечення законодавства України з питань державної митної 
справи. Згідно статті 320 Кодексу форми та обсяги контролю, достатнього для 
забезпечення додержання законодавства з питань митної справи та 
міжнародних договорів України при митному оформленні обираються: 

1) посадовими особами митних органів на підставі результатів 
застосування системи управління ризиками; та/або 



2) автоматизованою системою управління ризиками. 
Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими 

органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні 
митного контролю. Не допускаються визначення форм та обсягів митного 
контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб 
у здійсненні митного контролю. Форми та обсяги митного контролю, визначені 
автоматизованою системою управління ризиками є обов’язковими для 
виконання посадовими особами митних органів. Прийняття посадовими 
особами митних органів рішення щодо не здійснення митного контролю у 
зазначених формах та обсягах не допускається. 

Згідно ст.336 Кодексу митний огляд (огляд та переогляд товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, огляд та переогляд ручної 
поклажі та багажу, особистий огляд громадян) є однією із форм митного 
контролю. 

Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення (далі - огляд) здійснюються шляхом: 

− візуального огляду товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення; 

− розкриття пакувальних місць, обстеження транспортного засобу 
комерційного призначення. 

Метою проведення огляду товарів та транспортних засобів комерційного 
призначення є: 

− ідентифікація товарів у цілях митного контролю та митного оформлення; 
− перевірка дотримання законодавства України з питань державної митної 

справи; 
− перевірка наявної інформації про порушення законодавства України з 

питань державної митної справи; 
− перевірка дотримання законодавства України з питань захисту прав 

інтелектуальної власності. 
Огляд проводиться виключно посадовими особами митниць, у посадових 

інструкціях яких визначені відповідні права та обов’язки. 
Під час проведення огляду можуть використовуватися технічні та спеціальні 

засоби митного контролю, а також службові собаки. 
 
2. Прийняття рішення про проведення огляду та організація його 

проведення. 



Згідно статті 338 Кодексу 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; 

− повним - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та 
поглибленим обстеженням транспортного засобу. 

Якщо автоматизованою системою управління ризиками або посадовою 
особою митного органу за результатами застосування системи управління 
ризиками не визначено необхідності проведення митного огляду товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, митне оформлення та випуск 
цих товарів, транспортних засобів здійснюється без проведення їх митного 
огляду. 

Якщо за результатами застосування системи управління ризиками виникла 
необхідність огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 
посадова особа митниці, яка виявила таку необхідність, особисто інформує 
керівника підрозділу митного оформлення або особу, яка виконує його 
обов’язки, для прийняття рішення про проведення огляду не пізніше 10 хвилин 
з моменту виявлення необхідності проведення огляду. 

При цьому в автоматизованій системі митного оформлення (далі - АСМО) 
проставляється відмітка про час виявлення необхідності проведення огляду, яка 
свідчить про інформування керівника підрозділу митного оформлення або 
особи, яка виконує його обов’язки, з метою прийняття рішення про проведення 
огляду. 

Згідно ч.3 ст.338 Кодексу огляд товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення може також проводитись за письмовим рішенням керівника 
митниці або його заступника, якщо: 
1) митна декларація не подана декларантом протягом строку, встановленого 
статтею 263 Кодексу (10 робочих днів з дати доставлення цих товарів до 
митниці призначення), за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари 
переміщуються через митний кордон України з порушенням норм Кодексу 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 Кодексу. 

 



Рішення про проведення огляду оформляється шляхом: 
− проставлення в АСМО керівником підрозділу митного оформлення або 

особою, яка виконує його обов’язки, відмітки щодо проведення огляду 
(має бути вказано обсяг огляду, а також необхідні для його проведення 
технічні засоби митного контролю у разі, якщо ці відомості не визначені 
за результатами застосування системи управління ризиками); 

− надання посадовій особі митниці (підрозділу митного оформлення) 
доручення про проведення огляду шляхом проставляння відміток в 
АСМО. 

Огляд проводиться в місцях, оснащених ваговим устаткуванням, 
розвантажувально-навантажувальною технікою, місцем для вивантаження 
товарів з транспортного засобу, на спеціально обладнаних майданчиках. 

У разі якщо декларування товарів здійснюється на підставі електронних 
документів, рішення про проведення огляду оформляється у вигляді 
електронного повідомлення про проведення огляду, засвідченого електронним 
цифровим підписом посадової особи митниці, що направляється електронними 
каналами зв’язку декларанту. 

Залежно від кількості та характеристики товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що підлягають огляду, а також від строків його 
проведення огляд може бути доручений одній, двом або більше посадовим 
особам. 

У разі прийняття рішення про проведення огляду за результатами 
використання мобільних скануючих рентгенівських систем посадовій особі, яка 
проводить огляд, передаються рентгенівські зображення (за технічної 
можливості) та коментарі до них. 
 
Організація проведення огляду 

Посадова особа, якій доручено проводити огляд, інформує власника 
товарів, або уповноважену ним особу, або водія транспортного засобу про 
проведення операцій з товарами, транспортними засобами комерційного 
призначення не пізніше 10 хвилин з моменту отримання доручення. 

У разі потреби для участі в здійсненні окремих (спеціальних) дій при 
проведенні огляду можуть залучатися спеціалісти та експерти. 

 При проведенні митного контролю товарів, що підлягають іншим 
державним видам контролю, у разі проведення огляду митниця взаємодіє з 
контрольними органами, уповноваженими на здійснення таких видів контролю, 
координує роботу з їх одночасного проведення. 



У разі проведення огляду товарів, які відповідно до законодавства 
України підлягають попередньому документальному контролю, посадові особи 
контролюючих органів до його проведення не залучаються. 

 Інформування посадових осіб інших підрозділів митниці, які за 
результатами застосування системи управління ризиками повинні бути 
присутніми при проведенні огляду, а також спеціалістів та експертів, 
представників інших державних органів, до компетенції яких належить 
забезпечення дотримання законодавства України, здійснюється посадовою 
особою, яка виявила необхідність проведення огляду. 
 
3. Проведення огляду. 

 
Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

проводиться 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 митниць не можуть бути понятими. 

За результатами огляду складається Акт про проведення огляду 
(переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі – 
Акт огляду), форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України 
від 30.05.2012 №636 „Про затвердження форми Акта про проведення огляду 
(переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу”. 

Посадові особи митниць здійснюють огляд не пізніше закінчення 
робочого дня (зміни). Якщо посадовою особою проведення огляду не 
завершене у зв’язку із закінченням її робочого часу, то посадова особа, яка 
проводить огляд, доповідає про це керівнику підрозділу митного оформлення 
(особі, яка виконує його обов’язки). Керівник підрозділу митного оформлення 
(особа, яка виконує його обов’язки) визначає іншу посадову особу, яка 
протягом робочого часу митниці завершить огляд, про що проставляється 
відмітка в АСМО. 

Після прибуття на місце проведення огляду посадова особа, яка 
проводить огляд: 
а) перевіряє повноваження осіб, присутніх при проведенні огляду, а також 
підстави для їх присутності в зоні митного контролю; 
б) встановлює факт пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення до огляду та виконання дій, зазначених у рішенні про проведення 
огляду (у разі його направлення власнику товарів або уповноваженій особі 
перед проведенням огляду). 



Огляд товарів посадовою особою митниці може бути розпочатий тільки у 
разі, якщо: 

− огляд товарів у встановленому обсязі може бути проведений 
безпосередньо у вантажному відділенні транспортного засобу; 

− проведення необхідних вантажних операцій з товарами може бути 
забезпечене власником товарів або уповноваженою особою 
безпосередньо під час огляду; 

− проведення огляду не спричинить втрати товарів або зміни їх стану. 
Час проведення огляду не повинен перевищувати часових нормативів, 

визначених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими 
актами з питань державної митної справи. 

Якщо пред’явлені для огляду товари не розділені на пакувальні місця за 
окремими видами та (або) найменуваннями товарів та (або) дані про упаковку 
та про маркування не вказані в товаросупровідних документах на товари, 
митних деклараціях, уповноважена керівником митниці посадова особа 
підрозділу митного оформлення має право продовжити строк проведення 
огляду. 

Зазначений строк продовжується за умови, що вказані обставини не дають 
змоги митницям під час огляду встановити відомості про пред’явлені товари. 

Відомості про продовження строку проведення огляду зазначаються в Акті 
огляду(причина, час продовження огляду). 

Строк проведення огляду продовжується з урахуванням часу, необхідного 
власнику товарів або уповноваженій ним особі для розділення товарної партії 
на окремі товари. У разі відмови власника товарів або уповноваженої ним 
особи від виконання вимог щодо розділення товарної партії на окремі товари 
посадовою особою, яка проводить огляд, складається Акт довільної форми, 
який додається до Акта огляду та є його невід’ємною частиною. У такому 
випадку розділення товарної партії на окремі товари здійснюється посадовою 
особою митниці. 

Під час проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд, здійснює 
координацію дій усіх осіб, які беруть участь у його проведенні, а також 
здійснюють операції з товарами, передбачені Митним кодексом України. 

У разі якщо проведення огляду переривається через об’єктивні причини, 
посадова особа, яка проводить огляд, вживає заходів, спрямованих на 
забезпечення збереження товарів у незмінному стані, зокрема шляхом 
накладення засобів ідентифікації на вантажні місця, транспортні засоби або 
приміщення, де знаходяться товари. Відомості про переривання огляду 
зазначаються в Акті огляду (час початку переривання, причина, час 
продовження огляду). 



З метою підвищення ефективності огляду посадова особа митниці має право, 
у тому числі перед початком проведення огляду, застосовувати форми митного 
контролю, передбачені пунктами 1, 3, 5 та 6 статті 336 Митного кодексу 
України (Форми митного контролю: перевірка документів, облік товарів, огляд 
територій і приміщень СТЗ, МС, ВМЗ, МБТ, тощо). 

Розкриття вантажних місць передбачає порушення їх цілісності та засобів 
ідентифікації з подальшим оглядом окремих одиниць товарів з усієї упаковки 
(ящика, коробки тощо) для отримання можливості здійснення контролю за 
кількістю і найменуванням та отримання інших відомостей про товари, 
виявлення товарів, переміщуваних під виглядом інших товарів. 

Транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують 
радіоактивні матеріали, розкриваються тільки в організаціях, що провадять 
діяльність у галузі використання ядерної енергії, за наявності відповідних 
технічних засобів у встановленому порядку. 
Обсяг огляду 

За результатами застосування системи управління ризиками огляд 
проводиться (у вказаному обсязі) тільки відносно тих товарів (найменування 
товарів при їх декларуванні за митною декларацією), відносно яких виявлений 
ризик. Якщо конкретні значення цих показників не визначені за результатами 
застосування системи управління ризиками, за рішенням керівника підрозділу 
митного оформлення (або особи, яка виконує його обов’язки) допускається 
огляд усіх найменувань переміщуваної товарної партії. 
Виходячи зі встановленого обсягу огляду, кількість товару визначається для 
кожного найменування товару, що має один товарний знак, марку, модель, 
розфасовку, упаковку та ідентичні технічні характеристики. Кількість товару 
визначається посадовою особою, яка проводить огляд, у кількості штук або в 
інших одиницях, у яких вимірюється товар, що піддається огляду. Визначення 
кількості проводиться розрахунковим шляхом перед проведенням огляду на 
основі даних про кількість товарів, що містяться в товаросупровідних 
документах, митних деклараціях. 
 
Застосування технічних засобів митного контролю 

З метою прискорення проведення огляду та підвищення його 
ефективності застосовуються різні види технічних засобів митного контролю 
(далі - ТЗМК), що дають змогу виявляти необхідні відомості про товари (їх 
кількість, склад, фізичні і хімічні властивості, достовірність, наявність тайників 
тощо). 



При застосуванні ТЗМК посадові особи митниць повинні дотримуватись 
необхідних заходів безпеки з метою недопущення заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також товарам і транспортним 
засобам. 

У разі наявності рекомендацій системи управління ризиками посадовою 
особою, яка проводить митний огляд, застосовуються фото-, відеоапаратура. 
 

Дії посадових осіб митниць у випадках виявлення під час огляду 
невідповідності фактично переміщуваних товарів відомостям, заявленим у 
митних деклараціях, товаросупровідних документах тощо, а також ознак інших 
порушень митного законодавства 

 У разі встановлення під час проведення огляду невідповідності 
фактичної кількості товарів кількості, зазначеній у товаросупровідних 
документах, митних деклараціях, митниця самостійно визначає необхідну для 
цілей митного контролю та митного оформлення кількість товарів, що будуть 
оглядатись. 

При виявленні під час огляду фактів невідповідності фактичних 
характеристик, кількості або відомостей про товари (найменування, країна 
походження, виробник тощо) відомостям, що зазначені в товаросупровідних 
документах, митних деклараціях, ці факти зазначаються в Акті огляду. 

У разі якщо виявлені розбіжності вказують на порушення митних правил, 
складається протокол про порушення митних правил. 
 
Засоби ідентифікації 
  На транспортні засоби, вантажні відсіки транспортних засобів, вантажні 
місця, приміщення й інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися 
товари, на самі товари, що знаходяться під митним контролем, посадові особи, 
які здійснюють огляд, можуть накладати засоби ідентифікації. 
  У разі виявлення в результаті огляду ознак порушення вимог 
законодавства України з питань державної митної справи або ознак 
кримінального правопорушення засоби ідентифікації накладаються, якщо 
необхідно забезпечити незмінність стану товарів і транспортних засобів, захист 
їх від підміни. 
  Для здійснення контролю за наявністю та станом засобів ідентифікації в 
Акті огляду зазначаються відомості про їх кількість, тип, номери, 
ідентифікаційні ознаки. 

У разі зміни, видалення, знищення або заміни засобів ідентифікації в Акті 
огляду зазначаються відомості про їх кількість, тип, номери, ідентифікаційні 
ознаки.  



Акт огляду складається у двох примірниках, в якому зазначаються 
відомості про: 
1) посадових осіб митниці, 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 засвідчується відбитком особистої номерної печатки 
посадової особи митниці, яка проводила огляд (переогляд). 

Один примірник акта передається (надсилається) особі, яка переміщує 
товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем. 
 
4. Особливості проведення огляду товарів відповідно до положень ч.5 
ст.338 Митного кодексу України 
 

Згідно ч.5 ст.338 Кодексу митний огляд товарів та транспортних засобів 
комерційного призначення також може проводитись у відповідності з 
вичерпним Переліком підстав для проведення огляду товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2012 №467. З урахуванням вказаного Переліку 
підстав, такий огляд може бути проведено за наявності достатніх підстав 
вважати, що товари, транспортні засоби переміщуються через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у 
тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від 
правоохоронних органів. 

Огляд проводиться посадовими особами митниць самостійно. У разі 
потреби для забезпечення зупинки транспортних засобів комерційного 
призначення, що переміщуються автошляхами митної території України, 
посадові особи митниці взаємодіють з відповідними підрозділами 
правоохоронних органів України. 

При зверненні до перевізника посадова особа митниці зобов’язана 
привітатися, чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, 
звання та прізвище), повідомити про причину зупинки транспортного засобу 
комерційного призначення, пред’явити рішення про проведення переогляду (у 
разі проведення переогляду) та висловити вимогу про пред’явлення 
перевізником документів, що посвідчують особи водія і пасажирів, 



реєстраційних документів на транспортний засіб та документів на товари, що 
перевозяться. 

Перевізник повинен перемістити транспортний засіб комерційного 
призначення у місце, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил 
переміщення та зупинки (швартування), а також: 

− подати для перевірки документи, що посвідчують особи водія та 
пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та документи 
на товари, що перевозяться; 

− надати можливість оглянути товари та транспортний засіб комерційного 
призначення. 

  Митний огляд проводиться на усій митній території України, в тому числі 
у межах контрольованого прикордонного району. 

У разі проведення переогляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються за товаросупровідними 
документами, митними деклараціями, переогляд засвідчується власноручним 
написом посадової особи митниці „Переогляд” та особистою номерною 
печаткою, відтиск якої проставляється у вільному від записів місці, як правило, 
у правому нижньому куті митної декларації або на зворотних сторонах 
товаросупровідних документів із одночасним проставленням номера 
спеціального пломбіра, яким накладено нове митне забезпечення після 
здійснення операції переогляду (у разі накладення). У разі проведення 
переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 
переміщуються митною територією України, в тому числі у межах 
контрольованого прикордонного району, без будь-яких товаросупровідних 
документів, що підтверджують проходження митних процедур, посадова особа 
митниці засвідчує результат проведення митних процедур тільки складанням 
Акта огляду. 

Вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд 
(переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними 

органами України 
1. Відсутність або не підтвердження відомостей про здійснення в повному 
обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення. 
2. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України та/або межі зони митного контролю поза робочим 
часом, установленим для митного органу. 
3. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в 
межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза 
місцем розташування митниці або поза зонами митного контролю. 



4. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
маршрутом або у спосіб, що є нехарактерним для переміщення такого виду 
товару, транспортного засобу. 
5. Переміщення товарів за маршрутом або у спосіб, що є типовим для 
переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми 
предметами порушення митних правил. 
6. Переміщення громадянами товарів в обсязі, що не є обґрунтованим у разі 
переміщення особистих речей. 
7. Наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або 
використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів. 
8. Наявність ознак надання одним товарам вигляду інших. 
9. Припущення за результатами використання технічних засобів митного 
контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари 
заборонені або обмежені до такого переміщення згідно із законодавством. 
10. Виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю 
місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть 
використовуватися для приховування товарів від митного контролю. 
11. Невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів 
митного контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших 
документах (відомостях), які подаються для митного контролю. 
12. Подання митниці як підстави для переміщення товарів підроблених 
документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у 
поданих документах недостовірних даних. 
13. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з 
незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання 
службового становища посадовими особами митниці. 
14.Одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних 
органів письмових доручень у рамках кримінального провадження, оперативно-
розшукової або контррозвідувальної справи. 

Такі доручення обов’язково повинні містити інформацію про підстави їх 
надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, 
відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби 
комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені 
порушення законодавства з питань державної митної справи. 

У разі відсутності у письмовому дорученні усієї інформації, зазначеної в 
цьому пункті, таке доручення не є підставою для проведення огляду 
(переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними 



органами, про що невідкладно письмово інформується відповідний 
правоохоронний орган. 

У разі не виявлення порушень митних правил під час проведення огляду 
(переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з 
підстави, передбаченої цим пунктом, такий огляд (переогляд) проводиться у 
строк, установлений частиною першою статті 255 Митного кодексу України. 

У разі прийняття на підставі рішення про здійснення огляду (переогляду) 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що 
містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове 
доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце 
проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта 
шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного 
цифрового підпису посадової особи митного органу. 
 
5. Особливості здійснення фото-, відеофіксації під час виконання митних та 
інших формальностей. 
засоби фото-,відеофіксації - технічні засоби митного контролю, які призначені 
для запису, зберігання, а також за наявності технічних можливостей — 
відтворення фото-, відеоінформації (комплекти відеообладнання, фотокамери 
цифрові, відеокамери цифрові, зокрема індивідуальні портативні відеокамери); 
контролюючі органи - державні органи, уповноважені на здійснення санітарно-
епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, 
радіологічного та інших видів державного контролю. 
Об’єктом фото-,відеофіксації є: 

− будь-які товари, транспортні засоби, що переміщуються через митний 
кордон України; 

− посадові особи митних органів, інших контролюючих та правоохоронних 
органів, які беруть участь у проведенні огляду (переогляду), під час якого 
здійснюється фото-,відеофіксація; 

− документи, необхідні для здійснення митного контролю, у тому числі 
документи, не подані декларантом до митного органу, зокрема разом із 
митною декларацією, але надані посадовій особі митного органу 
безпосередньо під час проведення огляду (переогляду), або виявлені 
такою особою самостійно під час його проведення; 

− засоби забезпечення ідентифікації, накладені на документи, товари, 
транспортні засоби та інші місця, які є об’єктами митного контролю; 

− території та приміщення складів тимчасового зберігання, митних складів, 
магазинів безмитної торгівлі, території вільних митних зон та інших 
місць, на яких розміщуються товари, транспортні засоби комерційного 



призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться 
діяльність, контроль за якою покладено на митні органи. 

 
Засоби фото-,відеофіксації застосовуються: 

− посадовою особою митного органу у разі, коли за результатами 
застосування системи управління ризиками необхідне здійснення фото, 
відеофіксації під час проведення митних формальностей, а також у разі 
необхідності зафіксувати проведення митних формальностей на будь-
якому етапі митного контролю; 

− посадовою особою митного органу у разі проведення огляду (переогляду) 
за ініціативою контролюючих та правоохоронних органів; 

− посадовими особами ДФС, Адміністрації Держприкордонслужби та 
Національної поліції, що включені до складу Міжвідомчого цільового 
центру та спільних мобільних груп з попередження та виявлення фактів 
порушень законодавства з питань державної митної справи, на всіх 
етапах проведення заходів з виконання доручення Міжвідомчого 
цільового центру; 

− посадовою особою митного органу у разі проведення фізичного огляду 
товарів, передбаченого статтею 266 Митного кодексу України. 

 
За наявності у підрозділі митного оформлення митного органу 

індивідуальних портативних відеокамер усі огляди (переогляди), фізичні 
огляди, передбачені статтею 266 Митного кодексу України, та огляди, що 
проводяться за ініціативою контролюючих та правоохоронних органів, 
обов’язково фіксуються із застосуванням таких відеокамер. 
 
Здійснення фото-,відеофіксації товарів, транспортних засобів під час 
проведення огляду (переогляду) 

Перед застосуванням засобів фото-,відеофіксації посадова особа, яка 
проводить огляд (переогляд), перевіряє їх готовність до застосування, в тому 
числі наявність вільного місця на накопичувачі, точну дату та час у 
налаштуваннях до засобів фото-,відеофіксації, а також встановлює автоматичні 
налаштування якості зйомки. 

На фотознімках, у відеозаписах повинен чітко відображатися знятий 
об’єкт або його частина (в разі фотографування, відеозйомки лише частини 
об’єкта). 

Фотознімки, відеозаписи повинні візуально відображати дату та час 
проведення зйомки (крім випадків, коли наявні засоби фото-,відеофіксації не 
мають таких функцій, про що обов’язково зазначається в акті про проведення 



огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу 
(далі - акт про проведення огляду) та його електронній копії). 

У разі здійснення фотозйомки кількість фотознімків, необхідних для 
огляду (переогляду), визначається посадовою особою, яка проводить огляд 
(переогляд), самостійно в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу 
товарної партії, кількості найменувань товарів, мети та виду огляду 
(переогляду). 

Кількість фотознімків у ході одного огляду (переогляду) визначається з 
урахуванням того, що кожен фотоархів повинен містити інформацію, достатню 
для ідентифікації оглянутих товарів, транспортних засобів. 
 
Фото-,відеозйомка товарів, транспортних засобів під час проведення огляду 
(переогляду) здійснюється шляхом фіксації: 

− типу транспортного засобу, його номера, а в разі переміщення 
транспортного засобу як товару — фіксації номерів окремих вузлів 
транспортного засобу (VIN-коду, номера двигуна тощо); 

− загального плану (зовнішнього вигляду) закритого вантажного відсіку 
транспортного засобу (контейнера), його номера і цілісності накладеного 
митного забезпечення та/або інших засобів ідентифікації; 

− загального плану відкритого вантажного (багажного) відсіку не 
розвантаженого транспортного засобу, яка дає можливість оцінити 
ступінь (повноту) його завантаженості, характеристики вантажних місць 
та упаковки товарів; 

− вивантаженої частини товарів, яка здійснюється у такий спосіб, щоб 
забезпечити можливість оцінити кількість та/або обсяг фактично 
вивантажених та не вивантажених товарів; 

− невивантаженої частини товарів (у разі часткового вивантаження товарів) 
або порожнього відсіку (у разі повного вивантаження товарів) 
транспортного засобу із забезпеченням наявності на фотознімках та/або 
відеозаписі, реєстраційного номера транспортного засобу; 

− відкритих (розібраних) вантажних місць та їх вмісту. 
 

Результати фото-,відеозйомки товарів та транспортних засобів повинні 
містити такі характеристики (за наявності) товарів з урахуванням завдань з 
проведення огляду (перегляду): 

− вагові характеристики товару; 
− зовнішній вигляд упаковки (товару); 



− маркування на упаковці і на самому товарі (надписи, ярлики, в тому числі 
ті, що містять відомості про відправника, одержувача товарів, номери 
замовлень, етикетки тощо); 

− відомості про виробника, дату виробництва, строк придатності товарів; 
− розміри товарів та транспортних засобів; 
− інформацію про комплектацію, наявність запасних частин і додаткових 

деталей товарів та транспортних засобів; 
− ознаки, що характеризують ступінь зносу товару, зокрема виявлені 

дефекти, пошкодження, затертості тощо; 
− товарні та ідентифікаційні знаки; 
− індивідуальні ідентифікаційні ознаки, які дають можливість однозначно 

визначити класифікацію товару згідно з УКТЗЕД; 
− інші характеристики. 
У разі коли під час здійснення фотозйомки товарів їх характеристики 

неможливо зафіксувати на одному фотознімку, така фотозйомка здійснюється 
шляхом послідовного фотографування товарів з метою фіксації усіх необхідних 
характеристик з можливістю подальшої ідентифікації. 

У разі коли необхідно визначити і зафіксувати геометричні параметри 
товару, фото-,відеозйомка товару здійснюється на фоні (з візуальним 
співставленням) приладів для вимірювання (лінійки, рулетки), а у разі їх 
відсутності — на фоні еталонних предметів. 

У разі виявлення під час проведення огляду (переогляду) спеціально 
виготовлених сховищ (тайників), не задекларованих товарів та/або товарів, 
відомості про які відсутні у товаросупровідній документації, додатково 
здійснюється їх фото-, відеозйомка. 

Під час здійснення фото-,відеозйомки транспортних засобів, що 
задекларовані до переміщення без вантажу, здійснюється фото-,відеозйомка 
порожнього вантажного (багажного) відсіку із забезпеченням наявності на 
фотознімках, відеозаписах реєстраційного номера транспортного засобу. 

Під час здійснення фото-,відеозйомки специфічних (нестандартних) товарів 
та/або транспортних засобів (насипних, наливних товарів, що переміщуються у 
цистернах, відкритих залізничних вагонах тощо), фото-,відеозйомка 
здійснюється в можливому виконанні. 

Під час проведення огляду (переогляду) транспортних засобів особистого 
користування здійснюється фото-,відеозйомка транспортного засобу, його 
багажного відділення, салону, а також інших оглянутих місць (об’єктів). 

Під час проведення огляду (переогляду) зважування товарів здійснюється 
фото, відеозйомка товарів на вагах з метою фіксації їх ваги на фотознімках, 
відеозаписах. 



Під час проведення огляду (переогляду) здійснюється фото-,відеозйомка з 
метою фіксації на фотознімках та/або у відеозаписах документів, не наданих 
декларантом до митниці, зокрема разом із митною декларацією, але наданих 
посадовій особі митниці безпосередньо під час проведення огляду (переогляду), 
або виявлених такою особою самостійно під час його проведення. 

Відеозйомка проведення огляду (переогляду) товарів та транспортних 
засобів (контейнерів), у яких переміщуються товари, або огляду (переогляду) 
порожніх транспортних засобів повинна відображати загальний вигляд 
транспортного засобу (контейнера) із фіксацією його типу, номера та процес 
закриття вантажного відсіку транспортного засобу (контейнера) або накладення 
митного забезпечення на вантажний відсік (контейнер) у разі здійснення 
зазначених заходів. 
Відеозйомка проведення огляду (переогляду) починається: 

− посадовими особами підрозділів митних органів у пунктах пропуску 
через державний кордон України — з моменту їх прибуття на канал 
проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) для 
здійснення митного контролю за двоканальною системою; 

− посадовими особами підрозділів митного оформлення митних органів - з 
моменту їх прибуття до зони митного контролю, де здійснюється огляд 
(переогляд); 

− посадовими особами, що включені до складу Міжвідомчого цільового 
центру та спільних мобільних груп з попередження та виявлення фактів 
порушень законодавства з питань державної митної справи, — з початку 
вжиття заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення огляду 
(переогляду), в тому числі із зупинення транспортних засобів. 

 
Відеозйомка проведення огляду (переогляду) завершується: 

− посадовими особами підрозділів митних органів в пунктах пропуску 
через державний кордон України — після залишення ними каналу 
проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) та 
здійснення митного контролю за двоканальною системою; 

− посадовими особами підрозділів митного оформлення митних органів 
після завершення коментування звіту про результати огляду (переогляду) 
та вибуття із зони митного контролю; 

− посадовими особами, що включені до складу Міжвідомчого цільового 
центру та спільних мобільних груп з попередження та виявлення фактів 
порушень законодавства з питань державної митної справи, — з моменту 
завершення заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення 
огляду (переогляду). 



− Відеозйомка огляду (переогляду), у тому числі із застосуванням 
індивідуальних портативних відеокамер, здійснюється з обов’язковим 
коментуванням процесу посадовою особою, яка проводить такий огляд 
(переогляд), та посадовими особами контролюючих органів. 

Коментар огляду (переогляду) товарів, повинен містити, зокрема, такі 
відомості: 
на початку огляду (переогляду): 

− посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які проводять та/або беруть 
участь в огляді (переогляді). Такі особи представляються особисто; 

− номер митної декларації. У разі відсутності митної декларації - реквізити 
документа, який дає змогу співставити об’єкт фото-,відеофіксації з 
відомостями, зазначеними в митній декларації після її укладення; 

− дату, час початку проведення огляду (переогляду); 
− місце проведення огляду (переогляду); 
− підставу для проведення огляду (переогляду); 
− завдання з проведення огляду (переогляду); 
− під час безпосереднього проведення огляду (переогляду) 
− державний реєстраційний номер транспортних засобів (контейнерів), у 

яких переміщуються товари; 
− наявність та цілісність засобів ідентифікації; 
− опис, кількість, маркування, пакування, вага (у разі необхідності), 

відкритих (розпакованих) вантажних місць та товарів; 
− під час оголошення результатів огляду (переогляду): 
− дату та час завершення огляду (переогляду); 
− досягнення мети та виконання завдань із проведення огляду (переогляду); 
− інформацію про наявність (відсутність) ознак порушення митних правил; 
− коментарі осіб, які брали участь в огляді (переогляді), за їх бажанням. 
У разі проведення огляду (переогляду) із застосуванням засобів 

відеофіксації за участю посадових осіб інших контролюючих та 
правоохоронних органів такі посадові особи, надані ними під час огляду 
(переогляду) доручення, вимоги та прохання, а також їх дії під час проведення 
огляду (переогляду) повинні бути зафіксовані такими засобами відеофіксації. 

У разі здійснення відеофіксації відеозапис повинен бути безперервним та 
відображати усі етапи огляду (переогляду). 

Не допускається редагування фотознімків, відеозаписів, у тому числі зміна 
властивостей файлів із результатами здійснення фото-та/або відеозйомки. 

Зберігання результатів здійснення фото-,відеозйомки товарів, транспортних 
засобів під час проведення огляду (переогляду) 



За результатами проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних 
засобів, під час якого здійснювалася фото-, відеофіксація, посадова особа 
митного органу забезпечує: 

− внесення до актів про проведення огляду, їх електронних копій 
достовірних та повних відомостей про здійснення фотографування, 
відеозйомки; 

− збереження файлів із результатами здійснення фото- та/або відеозйомки 
на сервері ДФС та прикріплення таких файлів за наявності технічної 
можливості до митних декларацій або до інформації про переміщення 
товарів та транспортних засобів через митний кордон України. 

− У разі застосування під час проведення огляду (переогляду) товарів, 
транспортних засобів індивідуальних портативних відеокамер 
збереження результатів відеозйомки може здійснюватися з 
використанням спеціального програмного забезпечення. 

 


