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ЗВІТ 
про базове відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 30 липня 2021 року № 434 
«Про затвердження форми звіту про рух товарів у вільній митній зоні»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2021 № 434 «Про 

затвердження форми звіту про рух товарів у вільній митній зоні», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.08.2021 за № 1089/36711.

 
2. Назва виконавців заходів із відстеження
Міністерство фінансів України, Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт запроваджено з метою:
встановлення єдиної уніфікованої форми звітності для підприємств, які 

здійснюють діяльність, передбачену пунктом 4 частини першої статті 404 
Митного кодексу України, зокрема, з відкриття та експлуатації вільної митної 
зони комерційного або сервісного типу;

підвищення ефективності митного контролю під час ведення обліку 
товарів, що знаходяться на території вільної митної зони комерційного або 
сервісного типу, подання звітів про рух цих товарів;

підвищення ефективності митного контролю за операціями з товарами, що 
перебувають під митним контролем, переміщуються через межі території 
вільної митної зони комерційного або сервісного типу, з метою забезпечення 
здійснення передбачених Митним кодексом України операцій та недопущення 
переміщення заборонених товарів;

врегулювання взаємовідносин підприємств і митних органів під час 
здійснення контролю за провадженням діяльності з відкриття та експлуатації 
вільної митної зони комерційного або сервісного типу.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності наказу здійснено у період з 29 грудня 

2022 року по 30 січня 2023 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено статистичним 

методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
обробки та аналізу статистичної інформації Держмитслужби.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів відсутні, 

оскільки регуляторним актом додаткові платежі до бюджетів не 
запроваджуються.

Кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія 
регуляторного акта, обмежена, оскільки звітність подають лише суб’єкти, які 
отримали дозволи на провадження діяльності з відкриття та експлуатації 
вільної митної зони комерційного або сервісного типу. 

На підставі здійсненого аналізу показників результативності отримано такі 
значення: 

Період Кількість наданих дозволів 
на провадження діяльності 
вільної митної зони 
комерційного типу

Кількість наданих 
дозволів на провадження 
діяльності вільної митної 
зони сервісного типу

2021 рік 1 0
2022 рік 1 0

Період Кількість анульованих 
дозволів на провадження 
діяльності вільної митної 
зони комерційного типу

Кількість анульованих 
дозволів на провадження 
діяльності вільної митної 
зони сервісного типу

2021 рік 0 0
2022 рік 1 0

Товари, що розміщувалися 
на території вільної митної 
зони комерційного типу

Товари, що 
розміщувалися на 
території вільної митної 
зони сервісного типу

Період 

кількість 
(од.) 

сума 
(грн)

кількість 
(од.) 

сума 
(грн)

2021 рік 0 0 0 0
2022 рік 0 0 0 0

Кількість опрацьованих посадовими особами митниць звітів утримувачів 
вільних митних зон комерційного типу

Волинська митниця Одеська митниця*
2021 рік 2022 рік 2021 рік 2022 рік

5 12 0 0
*Довідково:

Протягом 2021–2022 років у реєстрі вільних митних зон комерційного або 
сервісного типу перебувало 2 підприємства: ТОВ «СОТА АЛЬЯНС ТОРГ» 
(Волинська митниця) та ТОВ «ЛСЛ ОДЕСА» (Одеська митниця).
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Дію дозволу на провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної 
митної зони комерційного типу № VMZ/0003/K/00 від 25.02.2021, наданого 
ТОВ «ЛСЛ ОДЕСА», було зупинено відповідно до наказу Одеської митниці 
від 06.04.2021 № 179 на строк дії санкції за рішенням Ради національної 
безпеки і оборони України від 02.04.2021 «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», 
уведеним у дію Указом Президента України від 03.04.2021 № 140/2021.

На підставі заяви утримувача та згідно з наказом Одеської митниці 
від 08.02.2022 № 92 дозвіл, наданий ТОВ «ЛСЛ ОДЕСА», анульовано.

На статистичні показники значною мірою вплинули військова агресія 
російської федерації проти України та запровадження  воєнного стану в 
Україні, у зв’язку з чим у деяких територіальних органах Держмитслужби 
відповідно до наказу Держмитслужби від 24.02.2022 № 113 «Про встановлення 
простою у роботі територіальних органів Держмитслужби» (зі змінами) було 
встановлено простій у роботі.

Встановлення простою у роботі митних органів, зокрема перспективних з 
питань відкриття та експлуатації вільних митних зон комерційного або 
сервісного типу Херсонської, Харківської, Миколаївської областей, постійна 
небезпека ракетних обстрілів інших економічно активних областей також 
зумовлюють стриманість суб’єктів господарювання у започаткуванні нових 
видів діяльності, таких як відкриття та експлуатація вільних митних зон 
комерційного або сервісного типу, що потребують значних фінансових 
вкладень для облаштування складських об’єктів та прилеглої території.

Протягом періоду базового відстеження результативності регуляторного 
акта скарги на дії посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, 
пов’язані з виконанням положень регуляторного акта, не надходили. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо 
регуляторного акта оцінюється як високий, оскільки регуляторний акт 
опубліковано в журналі «Офіційний вісник України» (2021 р., № 67, ст. 4241).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Результати базового відстеження результативності наказу Міністерства 
фінансів України від 30.07.2021 № 434 «Про затвердження форми звіту про рух 
товарів у вільній митній зоні» дають підстави для висновку про те, що в цілому 
впровадженням зазначеного регуляторного акта вдалося досягти поставлених 
цілей.

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО
 


