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06 липня 2010 року 

 

У відповідь на Ваш запит за інформацією Департаменту аналітичної роботи, 

управління ризиками та аудиту повідомляємо наступне. 

 

У зв’язку з сезонним збільшенням експорту зернових культур, з метою 

недопущення порушень митного законодавства при здійснені зовнішньоекономічних 

операцій з даними товарами Держмитслужбою України здійснюються ряд 

тимчасових заходів щодо посилення контролю за здійсненням експортних операцій 

зернових культур, зокрема пшениці (товарна позиція 1001, згідно з УКТЗЕД). 

Держмитслужба України відзначає, що значне збільшення обсягів експорту 

зерна та продуктів його переробки «супроводжуються» непоодинокими випадками 

порушення законодавства України з митної справи. Так, у період з 2008-2010 роки 

складено протоколів про порушення митних правил за виявленими фактами 

порушення митного законодавства при експорті зерна та продуктів його переробки на 

суму близько 1 млн. дол. США.  

Слід зазначити, що Держмитслужбою та митними органами систематично 

проводяться перевірки законності зовнішньоекономічних операцій з експорту 

зернових культур. Так, за період 2009-2010 років Держмитслужбою України 

направлено 29 запитів до митних органів зарубіжних країн щодо перевірки 

автентичності документів, які подавалися під час вивезення товарів за межі України. 

Дотримуючись ст. 42 Митного кодексу України (вибірковість митного 

контролю) під час проведення митного контролю митні органи самостійно 

визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання 

законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких 

покладено на митні органи. 

Керуючись ст. 75 Митного кодексу України (взяття проб та зразків товарів) з 

метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митними 

органами за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного 

митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених 

товарів для дослідження (аналізу, експертизи), що врегульовано постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.12.02 № 1862 «Про затвердження порядку взяття (надання) 

проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх 

митного оформлення, а також розпорядження зразками». 

 



На сьогоднішній день очікуються результати проведенних лабораторних 

досліджень за результатами яких будуть прийняті рішеня про завершення митного 

оформлення зерна. 

Стосовно питання погодження митного оформлення зерна з Департаментом 

аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту повідомляю, що дане питання 

врегульоване. Департамент здійснює лише організаційно-аналітичну роботу за 

результатами проведеного митного контролю та митного офомлення зерна митними 

органами України. Тому погодження митного оформлення зерна з Департаментом 

аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту не потрібне. 

Митні органи України з розумінням та повагою ставляться до суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності – експортерів зерна, але разом з тим зобов’язані 

забезпечити належний рівень митного контролю відповідного до вимог Митного 

кодексу України. 

Таким чином, митні органи, реалізуючи митну політику та здійснюючи захист 

економічних інтересів України, виконують завдання в межах чинного законодавства 

України. 
 

 


