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Стаття 3. Особливості застосування законів України та інших 

нормативно-правових актів з питань державної митної справи 

4. У разі якщо норми законів України чи інших нормативно-

правових актів з питань державної митної справи допускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні 

засоби комерційного призначення через митний кордон України 

або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним 

контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб органів доходів і 

зборів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на 

користь таких підприємств та громадян, так і на користь органу 

доходів і зборів, рішення повинно прийматися на користь 

зазначених підприємств і громадян. 
 

 

        

 

 

 

Стаття 4. Визначення основних термінів і понять 

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття 

вживаються в такому значенні: 

 

 

 

 

 

   

 

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

Стаття 3. Особливості застосування законів України та інших 

нормативно-правових актів з питань державної митної справи 

4. У разі якщо норми законів України чи інших нормативно-

правових актів з питань державної митної справи допускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків підприємств і 

громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного 

призначення через митний кордон України або здійснюють операції з 

товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов’язків 

посадових осіб органів доходів і зборів або центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, внаслідок чого є можливість 

прийняття рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і 

на користь органу доходів і зборів або центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, рішення повинно прийматися на 

користь зазначених підприємств і громадян. 

 

Стаття 4. Визначення основних термінів і понять 

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються в 

такому значенні: 
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) органи центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями - центральний орган виконавчої влади у сфері 

охорони економічної безпеки держави; 
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) Центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стаття 7. Державна митна справа 

3. Засади державної митної справи, зокрема, правовий статус 

органів доходів і зборів, митна територія та митний кордон 

України, процедури митного контролю та митного оформлення 

товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні 

режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження 

щодо ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення 

через територію України транзитом окремих видів товарів, умови 

та порядок справляння митних платежів, митні пільги, 

визначаються цим Кодексом та іншими законами України. 

 

 

 

Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи 

1. Державна митна справа здійснюється на основі принципів: 

1) виключної юрисдикції України на її митній території; 

2) виключних повноважень органів доходів і зборів України 

щодо здійснення державної митної справи; 

3) законності та презумпції невинуватості; 

4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів 

через митний кордон України; 

5) спрощення законної торгівлі; 

6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності; 

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб; 

8) заохочення доброчесності; 

9) гласності та прозорості; 

10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються 

цим Кодексом. 

 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, - 

центральний орган виконавчої влади, що є органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, який приймає участь у 

забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері 

боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового, 

митного та бюджетного законодавства, а також законодавства з 

питань сплати єдиного соціального внеску. 

 

Стаття 7. Державна митна справа 

3. Засади державної митної справи, зокрема, правовий статус органів 

доходів і зборів та центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, митна територія та митний кордон України, 

процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх 

застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, 

вивезення з України та переміщення через територію України транзитом 

окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних платежів, 

митні пільги, визначаються цим Кодексом та іншими законами України. 

 

Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи 

1. Державна митна справа здійснюється на основі принципів: 

1) виключної юрисдикції України на її митній території; 

2) виключних повноважень органів доходів і зборів України та 

повноважень участі центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями щодо здійснення державної митної справи; 

3) законності та презумпції невинуватості; 

4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України; 

5) спрощення законної торгівлі; 

6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності; 

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб; 

8) заохочення доброчесності; 

9) гласності та прозорості; 



 

 

 

Стаття 318. Загальні принципи здійснення митного контролю 

2. Митний контроль здійснюється виключно органами доходів 

і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України. 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 320. Вибірковість митного контролю 

1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення 

додержання законодавства з питань державної митної справи та 

міжнародних договорів України при митному оформленні, 

обираються митницями (митними постами) на підставі результатів 

застосування системи управління ризиками. Не допускаються 

визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами 

державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні 

митного контролю. 

 

 

 

 

Стаття 323. Доступ посадових осіб органів доходів і зборів на 

територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного 

контролю 

1. Посадові особи органів доходів і зборів у випадках, 

передбачених цим Кодексом та іншими законами України, з 

метою здійснення митного контролю мають право 

безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-

якого підприємства незалежно від форми власності та сфери 

управління, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що 

підлягають митному контролю. 

 

 

 

10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим 

Кодексом. 

 

Стаття 318. Загальні принципи здійснення митного контролю 

2. Митний контроль здійснюється органами доходів і зборів 

відповідно до цього Кодексу та інших законів України. 

7. У разі наявності інформації про вчинене або таке що готується 

адміністративне або кримінальне правопорушення, посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 

можуть приймати участь у проведенні митного контролю. 

 

Стаття 320. Вибірковість митного контролю 

1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення 

додержання законодавства з питань державної митної справи та 

міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються 

митницями (митними постами) на підставі результатів застосування 

системи управління ризиками. Не допускаються визначення форм та 

обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також 

участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю, окрім 

посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, в межах повноважень. 

 

Стаття 323. Доступ посадових осіб органів доходів і зборів та 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, на 

територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного 

контролю 

1. Посадові особи органів доходів і зборів та центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, у випадках, передбачених цим 

Кодексом та іншими законами України, з метою здійснення митного 

контролю мають право безперешкодного доступу на територію чи в 

приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми власності та 



 

 

 

Стаття 325. Операції з товарами, транспортними засобами 

комерційного призначення, митне оформлення яких не закінчено 

2. У встановлених цим Кодексом випадках органи доходів і 

зборів з власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних 

органів мають право у письмовій формі вимагати від осіб, які 

переміщують товари, транспортні засоби комерційного 

призначення через митний кордон України, проведення операцій, 

передбачених частиною першою цієї статті. У такому разі витрати 

на проведення зазначених операцій відшкодовуються органом, з 

ініціативи якого вони проводилися. Якщо в результаті проведення 

таких операцій виявлено порушення законодавства України, 

витрати на проведення зазначених операцій відшкодовуються 

власником товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення або уповноваженими ними особами. 

 

 

 

Стаття 333. Права органів доходів і зборів щодо забезпечення 

режиму зони митного контролю 

2. Органи доходів і зборів мають право у примусовому порядку 

зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби 

та громадян, які без дозволу органів доходів і зборів увійшли із 

зони митного контролю на митну територію України, а також 

морські та річкові судна, які без дозволу органів доходів і зборів 

вийшли із зони митного контролю за межі митної території 

України і не перебувають у територіальних водах інших держав. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 334. Документи та відомості, необхідні для здійснення 

сфери управління, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що 

підлягають митному контролю. 

 

Стаття 325. Операції з товарами, транспортними засобами 

комерційного призначення, митне оформлення яких не закінчено 

2. У встановлених цим Кодексом випадках органи доходів і зборів та 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, з 

власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних органів мають право 

у письмовій формі вимагати від осіб, які переміщують товари, 

транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон 

України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї 

статті. У такому разі витрати на проведення зазначених операцій 

відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. Якщо в 

результаті проведення таких операцій виявлено порушення 

законодавства України, витрати на проведення зазначених операцій 

відшкодовуються власником товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення або уповноваженими ними особами. 

 

Стаття 333. Права органів доходів і зборів та центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями щодо забезпечення режиму зони 

митного контролю 

2. Органи доходів і зборів мають право у примусовому порядку 

зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та 

громадян, які без дозволу органів доходів і зборів увійшли із зони 

митного контролю на митну територію України, а також морські та 

річкові судна, які без дозволу органів доходів і зборів вийшли із зони 

митного контролю за межі митної території України і не перебувають у 

територіальних водах інших держав, у тому числі за вимогою 

посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями. 

 

Стаття 334. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного 

контролю 



митного контролю 

1. Органи доходів і зборів вимагають від осіб, які переміщують 

товари, транспортні засоби комерційного призначення через 

митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою 

цим Кодексом покладено на органи доходів і зборів, тільки ті 

документи та відомості, які необхідні для здійснення митного 

контролю та встановлені цим Кодексом. 

5. З метою здійснення митного контролю після випуску 

товарів органи доходів і зборів мають право направляти письмові 

запити та отримувати документи або їх засвідчені копії, 

інформацію (у тому числі в електронній формі), що стосуються 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, випуску товарів та їх 

використання на митній території України або за її межами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 336. Форми митного контролю 

1. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими 

особами органів доходів і зборів шляхом: 

 

 

 

 

 

Стаття 338. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 

6. 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 

1. Органи доходів і зборів та центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями вимагають від осіб, які переміщують товари, 

транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон 

України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом 

покладено на органи доходів і зборів та центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, тільки ті документи та відомості, 

які необхідні для здійснення митного контролю та встановлені цим 

Кодексом. 

5. З метою здійснення митного контролю після випуску товарів 

органи доходів і зборів та центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями мають право направляти письмові запити та 

отримувати документи або їх засвідчені копії, інформацію (у тому числі 

в електронній формі), що стосуються переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України, випуску товарів та їх використання на митній території 

України або за її межами. 

 

 

Стаття 336. Форми митного контролю 

1. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими 

особами органів доходів і зборів, а також за участю посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями 
шляхом: 

 

Стаття 338. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 

6. 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 органів доходів і зборів, а 



огляду (переогляду). Працівники органів доходів і зборів не 

можуть бути понятими. 

8. За результатами митного огляду (переогляду) 

складається акт огляду (переогляду) у двох примірниках, в якому 

зазначаються відомості про: 

1) посадових осіб органу доходів і зборів, які здійснювали 

огляд (переогляд), та осіб, які були присутні під час його 

проведення; 
 

 

 

 

 

 

 

Стаття 342. Усне опитування громадян та посадових осіб 

підприємств 

1. Для забезпечення митного контролю посадовими особами 

органу доходів і зборів може проводитися усне опитування 

громадян та посадових осіб підприємств. 

2. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств 

під час здійснення митного контролю - це отримання посадовою 

особою органу доходів і зборів інформації, що має значення для 

здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою 

інформацією. 
 

 

 

 

 

 

Стаття 343. 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 органи доходів і зборів. 

1. Огляд територій та приміщень складів тимчасового 

зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, 

також центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями не 

можуть бути понятими. 

8. За результатами митного огляду (переогляду) складається акт 

огляду (переогляду) у двох примірниках, в якому зазначаються 

відомості про: 

1) посадових осіб органу доходів і зборів, а також центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями з економічними 

правопорушеннями, які здійснювали огляд (переогляд), та осіб, які 

були присутні під час його проведення; 

 

 

Стаття 342. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств 

1. Для забезпечення митного контролю посадовими особами органу 

доходів і зборів, а також центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями, може 

проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. 

2. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств під час 

здійснення митного контролю - це отримання посадовою особою органу 

доходів і зборів, а також центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями інформації, 

що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які 

володіють такою інформацією. 

 

Стаття 343. 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 органи 

доходів і зборів, а також центральний орган виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 
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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 органи доходів і зборів (крім 

житла громадян), може здійснюватися посадовими особами органу 

доходів і зборів за письмовим рішенням керівника цього органу 

або особи, яка виконує його обов’язки, з метою: 

2. 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 органу доходів і зборів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний 

кордон України та/або перебувають під митним контролем 

1. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний 

кордон України та/або перебувають під митним контролем, - це 

проведення органами доходів і зборів дій щодо встановлення 

відповідності документації про зазначені товари, транспортні 

засоби комерційного призначення вимогам, встановленим цим 

Кодексом та іншими законами України з питань державної митної 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями. 
1. 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 органи доходів і 

зборів, а також центральний орган виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями (крім житла 

громадян), може здійснюватися посадовими особами органу доходів і 

зборів, а також  центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями за 

письмовим рішенням керівника цього органу або особи, яка виконує 

його обов’язки, з метою: 

2. 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 

органу доходів і зборів, а також центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями. 
 

 

Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон 

України та/або перебувають під митним контролем 

1. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або 

перебувають під митним контролем, - це проведення органами доходів і 

зборів, а також центральним органом виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями з економічними правопорушеннями дій щодо 



справи. 

 

 

 

 

Стаття 365. Порядок переміщення громадянами товарів через 

митний кордон України та місця митного оформлення таких 

товарів 

3. Стосовно транзитних пасажирів, які не залишають 

транзитної зони, митний контроль не проводиться, однак органи 

доходів і зборів мають право вживати передбачених цим Кодексом 

заходів у разі підозри щодо вчинення такими пасажирами 

порушення митних правил або контрабанди. 

 

 

 

Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної 

власності 

5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в 

митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на 

підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання 

переміщенню через митний кордон України контрафактних 

товарів. 

 

 

 

встановлення відповідності документації про зазначені товари, 

транспортні засоби комерційного призначення вимогам, встановленим 

цим Кодексом та іншими законами України з питань державної митної 

справи. 

 

Стаття 365. Порядок переміщення громадянами товарів через 

митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів 

3. Стосовно транзитних пасажирів, які не залишають транзитної 

зони, митний контроль не проводиться, однак органи доходів і зборів, а 

також центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями з 

економічними правопорушеннями мають право вживати 

передбачених цим Кодексом заходів у разі підозри щодо вчинення 

такими пасажирами порушення митних правил або контрабанди. 

 

Стаття 398. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності 

5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в 

митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів, а також  

центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями з 

економічними правопорушеннями на підставі даних такого реєстру 

вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон 

України контрафактних товарів. 
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