
 
№1, 

Відповідно до Митного кодексу України вантаж експрес-перевізника становить: 
-лише консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-
відправлення; 
-2 як консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-
відправлення, так і міжнародні експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих 
консолідованих міжнародних експрес-відправлень за різних причин; 
-будь-який товар, переміщення якого здійснюється з метою доставки його одержувачу 
у визначений термін; 
-товар, платіжні документа, які переміщуються виключно у відправленнях прискореної 
пошти з позначкою "Експрес". 
 
№2, 

Відповідно до Митного кодексу України вантажні відправлення це: 
-товари, що переміщується через митний кордон України, крім товарів, що належать 
громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та 
несупроводжуваному багажі; 
-будь-які товари, що переміщуються через митний кордон України крім товарів, що 
переміщуються у ручній поклажі; 
-товари, що переміщуються через митний кордон України крім товарів, що належать 
фізичним особам; 
-товари, що переміщуються через митний кордон України крім товарів, що належать 
фізичним особам переміщуються у ручній поклажі, супроводжуваному, 
несупроводжуваному багажі та міжнародний поштових відправленнях. 
 
№3, 

У Митному кодексі України під ввезенням товарів, транспортних засобів та їх 
вивезенням з митної території України розуміється: 
-сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку; 
-визначення митного режиму, який відповідає меті переміщення товару; 
-сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України у вантажних відправленнях; 
-завершення дій, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів, 
транспортних засобів. 
 
№4, 

Статус уповноваженого економічного оператора надається митницею шляхом: 
-видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до 
Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів; 
-видачі свідоцтва уповноваженого економічного оператора та включення його до 
Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів; 
-видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора без включення його до 
Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів; 
-видачі ліцензії уповноваженого економічного оператора та включення його до 
Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів. 
 
№5, 

Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного оператора 
таких видів: 
-на спрощення митних процедур; 
-щодо надійності і безпеки; 



-на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки; 
-всі відповіді вірні. 
 
№6, 

Статус уповноваженого економічного оператора визнається: 
-на всій митній території України; 
-на всій території Митного Союзу; 
-на всій території Європейського Союзу; 
-тільки в зоні діяльності митниці, де акредитований оператор. 
 
№7, 

З метою отримання статусу уповноваженого економічного оператора підприємство 
подає: 
-до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену 
печаткою підприємства; 
-до ДМСУ заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства; 
-до митниці на кордоні заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства; 
-до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену 
головним бухгалтером. 
 
№8, 

До заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора додається 
анкета з результатами самооцінки, проведеної заявником за такими критеріями: 
-дотримання положень законодавства України, в тому числі, законодавства з питань 
державної митної справи; 
-система звітності та обліку товарів, транспортних засобів; 
-платоспроможність та відповідність стандартам безпеки; 
-всі відповіді вірні. 
 
№9, 

Рішення щодо надання або ненадання статусу уповноваженого економічного 
оператора митницею приймається протягом: 
-90 календарних днів від дня отримання нею заяви; 
-30 календарних днів від дня отримання нею заяви; 
-10 календарних днів від дня отримання нею заяви; 
-45 календарних днів від дня отримання нею заяви. 
 
№10, 

Форма і порядок видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора 
визначаються: 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику; 
-Кабінетом Міністрів України; 
-Торгово-промисловою палатою України; 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері митної справи. 
 
№11, 

Підприємство зобов'язане інформувати відповідний контролюючий орган про зміну 
відомостей, заявлених ним для отримання сертифіката уповноваженого економічного 
оператора протягом: 
-п'яти робочих днів від дня зміни таких відомостей; 
-десяти робочих днів від дня зміни таких відомостей; 



-семи робочих днів від дня зміни таких відомостей; 
-трьох робочих днів від дня зміни таких відомостей. 
 
№12, 

Для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємство 
повинне відповідати таким умовам: 
-здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше трьох років до дня 
звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора 
економічної діяльності; 
-здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше двох років до дня 
звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора 
економічної діяльності; 
-здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше п'яти років до дня 
звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора 
економічної діяльності; 
-здійснення зовнішньоекономічної діяльності протягом не менше одного року до дня 
звернення до митниці з заявою про надання статусу уповноваженого оператора 
економічної діяльності. 
 
№13, 

Уповноваженому економічному оператору, якому виданий сертифікат щодо надійності 
і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення: 
-зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці; 
-зняття митного забезпечення після отримання дозволу митниці; 
-зняття митного забезпечення без отримання дозволу перевізника; 
-зняття митного забезпечення після отримання дозволу перевізника. 
 
№14, 

Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат щодо надійності і 
безпеки, можуть бути надані такі спеціальні спрощення: 
-відправка товарів з приміщень, відкритих та критих площадок уповноваженого 
оператора економічної діяльності без пред'явлення митному органу відправлення; 
-відправка товарів з приміщень, відкритих та критих площадок уповноваженого 
оператора економічної діяльності після пред'явлення митному органу відправлення; 
-відправка товарів з приміщень, відкритих та критих площадок вантажного терміналу 
без пред'явлення митному органу відправлення; 
-відправка товарів із зони митного контролю без пред'явлення митному органу 
відправлення. 
 
№15, 

Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат на спрощення 
митних процедур можуть бути надані такі спеціальні спрощення: 
-звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту 
товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний 
оператор; 
-звільнення від надання гарантії при здійсненні прохідного митного транзиту товарів 
(крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор; 
-звільнення від надання гарантії при здійсненні імпорту товарів (крім підакцизних), 
якщо декларантом не є уповноважений економічний оператор; 
-звільнення від надання гарантії при здійсненні вивезення товарів (крім підакцизних), 
якщо декларантом є уповноважений економічний оператор. 
 



№16, 

Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється митницею за 
наявності таких підстав: 
-виявлення контролюючим органом достовірних фактів та відомостей, які 
спростовують відомості, надані за результатами самооцінки; 
-подання підприємством заяви про призупинення дії сертифіката уповноваженого 
економічного оператора; 
-заборгованості зі сплати митних платежів та пені; 
-всі відповіді вірні. 
 
№17, 

Сертифікат уповноваженого економічного оператора анулюється у разі: 
-притягнення більше двох разів протягом року посадових осіб уповноваженого 
економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил за статтями 472, 482 -485 Митного кодексу України; 
-притягнення більше двох разів протягом трьох років посадових осіб уповноваженого 
економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил за статтями 472, 482 -485 Митного кодексу України; 
-притягнення більше трьох разів протягом року посадових осіб уповноваженого 
економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил за статтями 472, 482 -485 Митного кодексу України; 
-притягнення більше двох разів протягом двох років посадових осіб уповноваженого 
економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил за статтями 472, 482 -485 Митного Кодексу України. 
 
№18, 

Державна митна справа в Україні регулюється: 
-виключно Митним кодексом України; 
-виключно національними законодавством; 
-національним законодавством та міжнародними договорами в тій частині, які не 
врегульовані національним законодавством; 
-національним законодавством, міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. 
 
№19, 

В державній митній справі України: 
-діє пріоритет національного законодавства; 
-діє пріоритет міжнародних правил; 
-діє пріоритет лише тих правил міжнародних договорів, згода на обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України; 
-діє пріоритет міжнародних стандартів. 
 
№ 20, 

Нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом 
Міністрів України, набирають чинності: 
-через 45 днів з дня їх офіційного опублікування; 
-через 10 днів з дня їх офіційного опублікування; 
-через 15 днів з дня їх офіційного опублікування; 
-через 20 днів з дня їх офіційного опублікування. 
 
№ 21, 

Якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної 



митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків 
підприємств та громадян: 
-рішення повинне прийматись на користь зазначених підприємств та громадян; 
-рішення повинне прийматися на користь митного органу; 
-рішення повинне прийматися лише на підставі рішення суду; 
-рішення повинне прийматися на підставі рішення спеціально уповноваженого органу 
виконавчої влади в галузі митної справи. 
 
№ 22, 

Відповідно до Митного кодексу України валютні цінності це: 
-лише іноземна валюта; 
-національні грошові знаки та грошові знаки іноземних держав; 
-платіжні документи та цінні папери; 
-валюта України, іноземна валюта, платіжні документи та цінні папери, банківські 
метали. 
 
№ 23, 

У Митному кодексі України поняття "випуск товарів" вживається у значенні: 
-надання контролюючим органом права на користування та/або розпорядження 
товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення, відповідно до заявленої мети; 
-сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку; 
-вивезення товарів за межі митної території України для вільного обігу без 
зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх 
використання за межами митної території України; 
-завершення дій, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів, 
транспортних засобів. 
 
№ 24, 

У Митному кодексі України поняття "вільний обіг товарів" вживається у значенні: 
-обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку контролюючих органів України; 
-сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку; 
-переміщення товарів у режимі імпорт експорт; 
-завершення дій, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів, 
транспортних засобів. 
 
№ 25, 

У Митному кодексі України поняття "громадяни" вживається у значенні: 
-фізичні особи -громадяни України, іноземці, особи без громадянства; 
-лише громадяни України; 
-фізичні особи -громадяни будь-якої держави; 
-як фізичні особи, так і юридичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності. 
 
№ 26, 

У Митному кодексі України поняття "декларант" вживається у значенні: 
-особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється 
декларування; 
-фізична особа, яка уповноважена на здійснення декларування; 
-право на здійснення декларування товарів і транспортних засобів; 
-як фізичні особи, так і юридичні особи -суб'єкти підприємницької діяльності. 
 



№ 27, 

У Митному кодексі України поняття "декларація митної вартості" вживається у 
значенні: 
-документ встановленої форми, який містить відомості щодо митної вартості товарів, 
які переміщуються через митний кордон України чи відносно яких змінюється митний 
режим; 
-заявлення відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний 
кордон України чи щодо зміни митного режиму їх переміщення; 
-право на здійснення декларування товарів і транспортних засобів; 
-ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, та транспортні засоби, 
які переміщуються через митний кордон. 
 
№ 28, 

У Митному кодексі України поняття "дозвіл митного органу" вживається у значенні: 
-надання контролюючим органом усно, письмово (паперовим або електронним 
документом) чи шляхом проставляння відбитку особистої номерної печатки на 
супровідних документах права на вчинення певних дій; 
-заявлення відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний 
кордон України чи щодо зміни митного режиму їх переміщення; 
-надання контролюючим органомправа на вчинення певних дій шляхом проставляння 
митного забезпечення на місцях розміщення товарів та інших предметів; 
-рішення посадової особи митного органу про завершення операції митного 
оформлення. 
 
№ 29, 

Відповідно до Митному кодексу України експрес-перевізником є: 
-перевізник, який здійснює прискорене перевезення міжнародних експрес-відправлень 
за єдиним транспортним документом, а також забезпечує пред'явлення таких 
відправлень митним органам для митного контролю та митного оформлення; 
-оператор, перевізник, який з використанням будь-якого виду транспорту здійснює 
прискорене перевезення міжнародних поштових відправлень; 
-особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому 
законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних 
засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення 
товарів, що перебувають під митним контролем, між контролюючими органами на 
території України; 
-підприємець в обов'язки якого входить отримання експрес-відправлень від оператора 
для пред'явлення їх митним органам для здійснення митного контролю та видачу 
таких відправлень. 
 
№ 30, 

У Митному кодексі України поняття "зона митного контролю" вживається у значенні: 
-пункт пропуску на державному кордоні; 
-територія пункту пропуску на державному кордоні, в межах якої здійснюється митний 
та прикордонний контроль; 
-місце, визначене контролюючими органами на митній території України, в межах 
якого контролюючі органи здійснюють митні формальності; 
-встановлення особливого режиму контролю, пов'язаного зі здійсненням митних 
процедур. 
 
№ 31, 

У Митному кодексі України поняття "контрафактні товари" вживається у значенні: 



-товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну 
територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної 
власності; 
-копії товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності; 
-товар, виготовлений без дотримання зареєстрованого стандарту виробництва; 
-товар, який заборонено переміщувати через митний кордон України. 
 
№ 32, 

Відповідно до Митного кодексу України митне оформлення це: 
-виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення; 
-процедуру митного контролю і пропуску через митний кордон України товарів та 
транспортних засобів; 
-виконання контролюючим органом дій, які пов'язані із закріпленням результатів 
митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 
кордон України; 
-процедура пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів у 
відповідному митному режимі. 
 
№ 33, 

Відповідно до Митного кодексу України митний контроль це: 
-сукупність заходів, що здійснюються контролюючими органами в межах своєї 
компетенції з метою забезпечення додержання норм митного законодавства; 
-комплекс заходів, що здійснюються контролюючими органами в межах своєї 
компетенції з метою здійснення контролю за переміщенням товарів та транспортних 
засобів територією України; 
-контроль за переміщенням фізичними та юридичними особами через митний кордон 
України товарів та транспортних засобів; 
-процедура митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів та 
транспортних засобів. 
 
№ 34, 

Відповідно до Митного кодексу України митний режим це: 
-комплекс норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний 
кордон визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови 
оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення; 
-встановлені законодавством України з питань митної справи заборони чи обмеження 
щодо перебування товарів та транспортних засобів у зоні митного контролю; 
-дотримання законності та правопорядку, встановлених контролюючими органами у 
зоні митного контролю; 
-сукупність норм, встановлених законами України з питань митної справи, що повинні 
бути виконанні під час здійснення митних формальностей. 
 
№ 35, 

Відповідно до Митного кодексу України поняття "пропуск товарів та транспортних 
засобів через митний кордон України" це: 
-надання контролюючим органом відповідній особі дозволу на переміщення товарів 
через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення; 
-переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України 
громадянами та юридичними особами; 
-дозвіл митниці на ввезення товарів у зону митного контролю для проведення митних 
процедур; 



-дозвіл митниці на вивезення товарів та транспортних засобів за межі України, 
ввезення товарів в Україну або транзит через територію України. 
 
№ 36, 

Відповідно до Митного кодексу України товар це: 
-будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі 
(крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні 
цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі; 
-будь-яке майно (у тому числі електрична, теплова та інші види енергії), а також 
транспортні засоби різноманітного призначення, вироблені як за кордоном так і на 
території України; 
-будь-яка продукція, послуги, роботи, призначені для відчуження; 
-продукція, права інтелектуальної власності, інші немайнові права, що не можуть бути 
віднесені до особистих речей і призначені для відчуження. 
 
№37, 

Безпосереднє керівництво за здійсненням державної митної справи покладається на: 
-центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державної митної справи; 
-Президента України; 
-Кабінет Міністрів України; 
-Верховну Раду України. 
 
№ 38, 

Відповідно до Митного кодексу України митна територія це: 
-територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний 
простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, 
створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється 
виключна юрисдикція України, становлять митну територію України; 
-територія України, за винятком території вільних митних зон, штучних островів, 
установок і споруд, які створюються у виключній морській економічній зоні України; 
-територія України, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і 
споруди, які створюються у виключній морській економічній зоні України; 
-територія, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір на 
які поширюється виключна юрисдикція України. 
  
№ 39, 

Відповідно до Митного кодексу України митний кордон України: 
-повністю збігається з державним кордоном України; 
-збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних 
митних зон; 
-збігається з державним кордоном України, за винятком меж штучних островів, 
установок і споруд, які створюються у виключній морській економічній зоні України; 
-збігається з її державним кордоном включно в зонах (коридорах) спрощеного митного 
контролю. 
 
№ 40, 

Місця розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного 
призначення, посадки та висадки пасажирів, а також місця стоянки для здійснення 
митного контролю визначаються: 
-Адміністрацією Державної прикордонної Служби України; 
-центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи; 



-адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, 
прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють 
пункти пропуску через державний кордон України, з урахуванням особливостей їх 
функціональної і технологічної діяльності та за поданням відповідного митного 
органу, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону; 
-центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи за погодженням з 
Адміністрацією Державної прикордонної Служби України. 
 
№ 41, 

Транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для 
переміщення товарів та/або пасажирів через митний кордон України, можуть 
тимчасово ввозитись на митну територію України: 
-без справляння митних платежів із застосуванням заходів нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності; 
-із справлянням митних платежів та без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
-із справлянням митних платежів та із застосуванням заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
-без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
 
№42, 

У разі втрати або видачі без дозволу контролюючого органу товарів, що перебувають 
під митним контролем і переміщуються транзитом: 
-перевізник зобов'язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит 
зазначених товарів за пільговими ставками; 
-перевізник зобов'язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт 
зазначених товарів; 
-при наявності поважних причин перевізник до адміністративної відповідальності не 
притягується; 
-перевізник зобов'язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на транзит 
зазначених товарів. 
 
№43, 

До способу переміщення товарів НЕ відносяться: 
-вантажні відправлення; 
-несупроводжуваний багаж; 
-супроводжуваний багаж; 
-пасажирські відправлення. 
 
№44, 

Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажири 
та/або товари через митний кордон України: 
-підлягають митному контролю; 
-підлягають митному контролю та митному оформленню; 
-підлягають митному оформленню; 
-не підлягають митному контролю та митному оформленню. 
 
№45, 

Перевізники зобов'язані: 
-під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо 
кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх 
пакування; 



-не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу 
контролюючого органу; 
-у разі прибуття до контролюючого органу призначення у неробочий час забезпечити 
схоронність товарів і вжити визначених контролюючим органомзаходів до 
недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю; 
-всі відповіді вірні. 
 
№46, 

Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин 
непереборної сили не зміг прибути до контролюючого органу призначення, 
допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник 
зобов'язаний: 
-вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження транспортного засобу та 
недопущення будь-якого його використання; 
-вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення 
будь-якого їх використання і терміново повідомити найближчий контролюючий орган 
про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу; 
-вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення 
будь-якого їх використання; 
-терміново повідомити найближчий контролюючий орган про обставини події, 
місцезнаходження товарів та транспортного засобу. 
 
№47, 

За порушення порядку, встановленого для переміщення товарів транзитом, перевізник 
притягується: 
-до адміністративної відповідальності, передбаченої Митним кодексом України;. 
-до кримінальної відповідальності, передбаченої Митним кодексом України; 
-до адміністративної відповідальності, передбаченої Цивільним кодексом; 
-до адміністративної відповідальності, передбаченої Кримінальним кодексом. 
 
№48, 

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску 
через державний кордон України, перелік яких визначається: 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи; 
-Кабінетом Міністрів України; 
-Верховною Радою України; 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері охорони державного кордону. 
 
№49, 

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення у пунктах пропуску через державний кордон України: 
-не повинен перевищувати 60 днів, а для автомобільного транспорту -10 днів з 
моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення 
митних процедур; 
-не повинен перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту -5 днів з моменту 
прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних 
процедур; 
-не повинен перевищувати 10 днів, а для автомобільного транспорту -5 днів з моменту 
прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних 
процедур; 



-не повинен перевищувати 90 днів, а для автомобільного транспорту -5 днів з моменту 
прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних 
процедур. 
 
№50, 

У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них 
передаються контролюючому органу: 
-у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, 
встановленим для контролюючого органу -протягом доби; 
-протягом доби, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для 
контролюючого органу -у мінімально можливий строк після початку роботи цього 
органу; 
-протягом 2 годин після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, 
встановленим для контролюючого органу -протягом 3 годин; 
-у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, 
встановленим для контролюючого органу -у мінімально можливий строк після початку 
роботи цього органу. 
 
№52, 

Зміна місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження 
товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи 
пошкодження засобів забезпечення ідентифікації: 
-допускається з дозволу адміністрації автомобільних, морських і річкових портів, 
міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій; 
-допускаються з дозволу контролюючого органу за погодженням з органом охорони 
державного кордону; 
-допускаються лише з дозволу контролюючого органу; 
-допускаються з дозволу органу охорони державного кордону. 
 
№53, 

Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне 
оформлення здійснюється у строк: 
-який визначається адміністрацією морських і річкових портів; 
-який визначається керівником контролюючого органу за погодженням з керівником 
відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними 
службами; 
-який визначається керівником органу охорони державного кордону України та 
адміністрацією морських і річкових портів; 
-який визначається керівником органу охорони державного кордону України та 
іншими контрольними службами. 
 
№54, 

Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у такій 
черговості: 
-судна у порядку їх прибуття; лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські 
судна; вантажно-пасажирські судна; 
-лінійні судна; танкерні судна; аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-
пасажирські судна; 
-судна у порядку їх прибуття; 
-аварійні судна; пасажирські судна; вантажно-пасажирські судна; лінійні судна; 
танкерні судна; інші судна у порядку їх прибуття. 
 



№55, 

У разі втрати товарів, що перебувають у зоні митного контролю на території морського 
або річкового порту (крім природних втрат за нормальних умов зберігання), або видачі 
їх без дозволу контролюючого органу обов'язок із сплати митних платежів, 
установлених законом на імпорт цих товарів покладається на: 
-власника товарів; 
-митного брокера (декларанта); 
-митні платежі не сплачуються; 
-адміністрацію порту. 
 
№56, 

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних 
перевезень порт з метою поповнення припасів, проведення термінових ремонтних 
робіт: 
-на строк до десяти діб не підлягає митному оформленню, але перебуває під митним 
контролем до його відправлення; 
-на строк до п'яти діб не підлягає митному оформленню, але перебуває під митним 
контролем до його відправлення; 
-на строк до п'яти діб не підлягає митному оформленню і під митним контролем не 
перебуває; 
-на строк до тридцяти діб не підлягає митному оформленню, але перебуває під митним 
контролем до його відправлення. 
 
№57, 

Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-
Чорноморського басейну здійснюється: 
-без оформлення митної декларації, оподаткування зазначеної продукції здійснюється 
відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України; 
-з оформленням митної декларації, оподаткування зазначеної продукції здійснюється 
відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України; 
-не здійснюється; 
-з поданням митної декларації, оподаткування зазначеної продукції не здійснюється. 
 
№58, 

Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної 
території України судна здійснюється: 
-в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів до набуття 
резидентом права власності на таке судно; 
-в режимі імпорту на загальних підставах; 
-в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після 
набуття резидентом права власності на таке судно; 
-з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи. 
 
№59, 

Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами 
міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення 
збереження товарів, які підлягають митному контролю та: 
-протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки 
судна; 
-протягом 2 годин повідомити Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері державної митної справи; 



-протягом доби повідомити найближчий орган охорони державного кордону про місце 
посадки судна; 
-протягом доби повідомити найближчий контролюючий орган та орган охорони 
державного кордону про місце посадки судна. 
 
№60, 

Адміністрація міжнародного аеропорту, після одержання повідомлення про вимушену 
посадку повітряного судна за межами міжнародного аеропорту зобов'язана: 
-забезпечити перевезення посадових осіб контролюючого органу до місця посадки 
судна або доставити пасажирів, екіпаж і товари, що підлягають митному контролю, до 
контролюючого органу; 
-повідомити найближчий контролюючий орган та орган охорони державного кордону; 
-забезпечити термінову доставку посадових осіб органу охорони державного кордону 
до місця посадки повітряного судна; 
-забезпечити термінову доставку до контролюючого органу вантажів з небезпечними 
властивостями. 
 
№61, 

Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (крім товарів, заборонених до 
транзиту): 
-підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в 
межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл 
контролюючого органу; 
-не підлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно переміщуються 
в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту; 
-не підлягають оподаткуванню митними платежами, на переміщення таких товарів в 
межах зони митного контролю міжнародного аеропорту потрібен дозвіл 
контролюючого органу; 
-підлягають оподаткуванню митними платежами. 
 
№62, 

Строки проведення митних формальностей щодо залізничного рухомого складу 
визначаються; 
-Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи; 
-посадовою особою контролюючого органу; 
-адміністрацією залізниці за погодженням з контролюючим органомУкраїни, а у пункті 
пропуску через державний кордон України -з керівником відповідного органу охорони 
державного кордону України; 
-керівником контролюючого органу за погодженням з іншими контролюючими 
органами та адміністрацією залізниці, а у пункті пропуску через державний кордон 
України, крім того, -з керівником відповідного органу охорони державного кордону 
України. 
 
№63, 

Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 
залізничним транспортом: 
-проводяться підприємствами залізниці за рахунок власників товарів або 
уповноважених ними осіб; 
-підприємствами залізниці не проводяться; 
-проводяться власниками товарів за рахунок підприємства залізниці; 
-проводяться підприємствами залізниці за власний рахунок. 



 
№64, 

З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може 
здійснюватись: 
-поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником 
контролюючого органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу 
охорони державного кордону України; 
-поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених керівником 
контролюючого органу за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи; 
-поза пунктами пропуску через державний кордон України митний контроль не 
здійснюється; 
-поза пунктами пропуску через державний кордон або в місцях, визначених 
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері захисту державного кордону. 
 
№65, 

Автотранспортний засіб комерційного призначення, який використовується для 
переміщення товарів через митний кордон України: 
-потребує оформлення окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення 
декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом; 
-потребує оформлення окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення 
декларуються товари, які перевозяться в режимі експорту/імпорту; 
-не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення 
декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом; 
-потребує оформлення окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення 
декларуються товари, які перевозяться в режимі транзит. 
 
№66, 

Припаси переміщуються через митний кордон України: 
-із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них 
заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
-на загальних підставах, без звільнення від оподаткування митними платежами; 
-із застосуванням до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; 
-без звільнення від оподаткування митними платежами. 
 
№67, 

Припаси, які ввозяться на митну територію України морськими, річковими та 
повітряними суднами: 
-звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що вони залишаються 
на борту цих суден; 
-звільняються від оподаткування митними платежами за умови, що вони 
вивантажуються з цих суден; 
-не звільняються від оподаткування митними платежами; 
-звільняються від оподаткування митними платежами з дозволу керівника 
контролюючого органу. 
 
№69, 

Припаси, ввезені на митну територію України засобами водного, авіаційного та 
залізничного транспорту: 
-випускаються для вільного обігу на митній території України або поміщаються в 
інший митний режим; 



-не випускаються для вільного обігу на митній території України; 
-заборонено поміщати в інший митний режим; 
-не випускаються для вільного обігу на митній території України, поміщаються в інший 
митний режим тільки з дозволу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. 
 
№70, 

Декларування експорту припасів здійснюється на підставі товаросупровідних 
документів з накладеним митним забезпеченням та відміткою адміністрації 
транспортного засобу комерційного призначення про одержання припасів: 
-протягом не більше 10 календарних днів від дати накладення митного забезпечення; 
-протягом не більше 5 календарних днів від дати накладення митного забезпечення; 
-протягом не більше 90 календарних днів від дати накладення митного забезпечення; 
-протягом не більше 30 календарних днів від дати накладення митного забезпечення. 
 
№71, 

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України 
трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою 
транзиту через митну територію України: 
-здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
фінансів; 
-здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються керівником 
контролюючого органу; 
-здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту 
державного кордону; 
-здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної 
митної справи. 
 
№72, 

Порядок і строки митного контролю та митного оформлення товарів, що 
переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, строки 
сплати митних платежів визначаються: 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи; 
-центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері фінансів; 
-керівником контролюючого органу за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної 
митної справи; 
-керівником контролюючого органу. 
 
№73, 

Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу та інших актів законодавства 
України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари крім: 
-товарів подвійного використання; 
-таких, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та 
вивезення з України; 
-товарів, на які встановлено державні дотації; 
-товарів, на які встановлено державні дотації, товарів промислового призначення, 
товарів, що можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. 



 
№74, 

Митне оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України 
громадянами, може здійснюватись: 
-у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких встановлено 
Кабінетом Міністрів України; 
-у будь-якому митному органі на всій митній території України; 
-у митному органі за місцем постійної реєстрації громадянина; 
-у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до 
місця постійної реєстрації громадянина. 
 
№76, 

При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному 
багажі та вантажному відправленні (громадянами), крім вартості самих товарів 
враховується: 
-вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту доставлення до місця 
призначення; 
-вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними 
митного кордону України; 
-вартість їх страхування до моменту переходу ризику; 
-вартість їх страхування до моменту переходу права власності. 
 
№77, 

Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон 
України: 
-підлягають усному або письмовому декларуванню за бажанням власника даних речей; 
-підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або письмово (за бажанням 
власника чи на вимогу контролюючого органу); 
-підлягають обов'язковому письмовому декларуванню; 
-не підлягають декларуванню. 
 
№78, 

Не підлягають письмовому декларуванню товари, що вивозяться (пересилаються) 
громадянами за межі митної території України: 
-сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро; 
-сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро; 
-сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро; 
-сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100000 євро. 
 
№79, 

Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім 
передбачених законодавством випадків), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами 
за межі митної території України: 
-підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, 
передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у 
випадках, встановлених законами України; 
-підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої 
законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, 
встановлених законами України; 
-підлягають усному або письмовому декларуванню з поданням митної декларації, 
передбаченої законодавством України для громадян, та зі сплатою вивізного мита у 
випадках, встановлених законами України; 



-підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на 
вимогу контролюючого органу, письмово. 
 
№80, 

Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів (за винятком 
товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, 
особистих речей та транспортних засобів особистого користування, на яких громадяни 
перетинають митний кордон) за межі митної території України здійснюється з 
наданням контролюючому органу: 
-гарантії у вигляді грошової застави; 
-зобов'язання про зворотне ввезення; 
-відповідних документів, виданих державними органами та зі сплатою вивізного мита; 
-страхування фінансової гарантії перевізника та книжки А.Т.А. 
 
№81, 

Зобов'язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться 
(пересилаються) громадянами-резидентами за межі митної території України і сумарна 
фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватись: 
-на вимогу посадової особи контролюючого органу, що здійснює митний контроль та 
митне оформлення; 
-за бажанням громадянина; 
-відповідно до вказівки посадової особи контролюючого органу та посадової особи 
органу охорони державного кордону; 
-відповідно до вказівок керівника митного поста та керівника прикордонного органу. 
 
№82, 

Перелік товарів, вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території 
України яких не допускається, визначає: 
-Верховна Рада України; 
-Кабінет Міністрів України; 
-Національний банк України; 
-Державна митна служба України. 
 
№83, 

Не допускається вивезення за межі митної території України алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів громадянами: 
-які досягли 18-річного віку; 
-які не досягли 18-річного віку; 
-які є недієздатними; 
-які є недієздатними або не досягли 21-річного віку. 
 
№84, 

Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних 
металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із 
дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних 
цінностей з метою їх відчуження визначається: 
-Національним банком України; 
-Кабінетом Міністрів України; 
-Верховною Радою України; 
-Державною митною службою України. 
 
№85, 

Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 



150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу 
одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових 
відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних 
експрес-відправленнях, а також у несупроводжуваному багажі, підлягають: 
-обов'язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів 
та не є об'єктом оподаткування митними платежами; 
-усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об'єктами 
оподаткування митними платежами; 
-обов'язковому письмовому декларуванню на підставі товаросупровідних документів 
та є об'єктом оподаткування митними платежами; 
-усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та є об'єктом 
оподаткування митними платежами. 
 
№86, 

Товари за товарними позиціями 8701 -8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які 
підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію 
України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у 
несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, 
незалежно від їх вартості, підлягають: 
-усному або письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що 
встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, з 
оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, 
акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими 
Податковим кодексом України; 
-письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері державної митної справи, з оподаткуванням ввізним митом за повними 
ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість 
за ставками, встановленими Податковим кодексом України; 
-письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється 
центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, з оподаткуванням 
ввізним митом за ставкою 10 відсотків, акцизним податком і податком на додану 
вартість за ставками 20 відсотків; 
-письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, що встановлюється 
центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи, з оподаткуванням 
ввізним митом за ставкою 5 відсотків, акцизним податком і податком на додану 
вартість за ставками 20 відсотків. 
 
№87, 

Товари за товарними позиціями 8701 -8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які 
підлягають державній реєстрації, що ввозяться громадянами на митну територію 
України для вільного обігу, підлягають: 
-обов'язковій сертифікації у випадках, якщо до їх ввезення на територію України вони 
були в користуванні; 
-обов'язковій сертифікації у випадках, встановлених законодавством для підприємств; 
-обов'язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх 
ввезення на територію України пройшло більше трьох років; 
-обов'язковій сертифікації у випадках, якщо з моменту їх виготовлення до моменту їх 
ввезення на територію України пройшло більше двох років. 
 
№88, 

Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари за 



товарними позиціями 8701 -8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають 
державній реєстрації, забороняється: 
-відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим 
особам до завершення митного оформлення; 
-відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим 
особам до здійснення державної реєстрації цих товарів; 
-відчужувати або передавати у розпоряджання іншим особам до моменту повної сплати 
всіх передбачених законодавством платежів при ввезенні таких товарів; 
-відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпоряджання іншим 
особам до завершення митного оформлення та здійснення сертифікації цих товарів. 
 
№89, 

У випадку переміщення громадянами-підприємцями через митний кордон України 
товарів, пов'язаних зі здійсненням ними підприємницької діяльності, митне 
оформлення здійснюється в порядку, встановленому Митним кодексом та іншими 
законодавчими актами України для: 
-підприємств; 
-фізичних осіб та підприємств; 
-резидентів та нерезидентів; 
-юридичних та фізичних осіб. 
 
№90, 

Громадянам, які в'їжджають на територію України або виїжджають з неї засобами 
автомобільного та залізничного транспорту, а також транспортними засобами 
особистого користування, дозволяється здійснювати декларування товарів, що 
переміщуються ними через митний кордон України: 
-не залишаючи цих транспортних засобів; 
-у місцях спеціально обладнаних для письмового декларування; 
-у любому місці в пункті пропуску через державний кордон України чи (за бажанням 
громадянина) у внутрішній митниці за місцем реєстрації громадянина; 
-у місцях спеціально визначених для письмового декларування. 
 
№91, 

Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у 
несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється: 
-у пункті пропуску через державний кордон України, що найближче розташований до 
місця постійної реєстрації громадянина; 
-у митному органі за місцем постійної реєстрації громадянина; 
-за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці 
кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цих товарів, 
або, за заявою громадянина, -у пунктах пропуску через державний кордон України; 
-у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких встановлено 
Кабінетом Міністрів України. 
 
№92, 

Громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях (крім товарів, заборонених до такого 
пересилання) у порядку, встановленому: 
-Митним органом, в зоні діяльності якого розміщено підприємство зв'язку; 
-Митним кодексом України; 
-Укрпоштою; 
-Національним банком України. 
 



№93, 

Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон 
України: 
-не звільняються від подання документів, що видаються державними органами для 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, якщо їх вартість 
перевищує 100000 грн.; 
-звільняються від подання документів, що видаються державними органами для 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, якщо їх вартість не 
перевищує 1000 євро; 
-звільняються від подання документів, що видаються державними органами для 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів; 
-не звільняються від подання документів, що видаються державними органами для 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, якщо їх вартість 
перевищує 10000 євро. 
 
№95, 

У разі надання громадянином зобов'язання про зворотне ввезення товарів 
контролюючий орган вживає заходів для забезпечення: 
-нарахування та стягнення передбачуваних законодавством платежів та подання 
відповідних дозвільних документів; 
-нарахування та стягнення вивізного мита, податку на додану вартість, а у окремих 
випадках ще і акцизного збору; 
-ідентифікації цих товарів з метою їх зворотного ввезення без письмового 
декларування та без оподаткування митними платежами; 
-нарахування та стягнення вивізного мита та податку на додану вартість. 
 
№96, 

Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711, 
8716 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України громадянами у 
зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням від 
оподаткування митними платежами відповідно до Митного кодексу України, 
підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на 
строк до: 
-180 днів з оформленням документів на право тимчасового користування такими 
товарами; 
-трьох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими 
товарами; 
-двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими 
товарами; 
-одного року з оформленням документів на право тимчасового користування такими 
товарами. 
 
№97, 

Поміщення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, у митні 
режими відмови на користь держави чи знищення або руйнування здійснюється в 
порядку, встановленому: 
-Цивільним кодексом України; 
-Митним кодексом України; 
-Господарським кодексом України; 
-Цивільно-процесуальним кодексом України. 
 



№98, 

Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України 
транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до: 
-одного року; 
-трьох років; 
-двох років; 
-180 днів. 
 
№99, 

Митна декларація це: 
-письмова заява, яка подається громадянами, або митними брокерами; 
-заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає 
застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і 
способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних 
платежів, необхідних для застосування цієї процедури; 
-заява, встановленої форми про митний режим та мету переміщення товарів; 
-письмова заява встановленої форми, яка подається громадянином контролюючому 
органу. 
 
№100, 

Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають: 
-письмовому декларуванню, оподаткуванню та застосуванню до них заходів контролю, 
визначених законом; 
-письмовому декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених 
законом; 
-усному чи письмовому декларуванню за бажанням власника; 
-усному декларуванню та застосуванню до них заходів контролю, визначених законом. 
 
№101, 

Зовнішньоекономічна діяльність це: 
-будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном 
матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару; 
-діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як 
на території України, так і за її межами; 
-будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном 
товарами; 
-зовнішня торгівля та підприємницька діяльність. 
 
№102, 

Магазин безмитної торгівлі це: 
-спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через 
державний кордон України, відкритому для міжнародного сполучення, а також на 
повітряному або водному транспортному засобі комерційного призначення, що 
виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний 
режим безмитної торгівлі; 
-це відповідним чином облаштовані складське приміщення, резервуар, холодильна чи 
морозильна камера, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання 
товарів під митним контролем; 
-відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання 
товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів; 



-це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, 
резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання 
товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим. 
 


