
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2012 р. № 467»

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2012 р. № 467

Про затвердження вичерпного переліку підстав, за 
наявності яких може проводитись огляд (переогляд) 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
органами доходів і зборів України

Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності 
яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення митними 
органами України

1. Затвердити вичерпний перелік підстав, за наявності яких 
може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення органами доходів і 
зборів України, що додається.

1. Затвердити вичерпний перелік підстав, за наявності яких 
може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення митними органами 
України, що додається.

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

органами доходів і зборів України

Вичерпний перелік підстав, за наявності яких може 
проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення органами доходів і 
зборів України

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

2. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення через митний кордон України та/або межі зони 
митного контролю поза робочим часом, установленим для 
органу доходів і зборів.

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 

3. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення в межах контрольованого прикордонного 



району, прикордонної смуги поза місцем розташування 
органу доходів і зборів або поза зонами митного контролю.

району, прикордонної смуги поза місцем розташування 
митного органу або поза зонами митного контролю.

12. Подання органу доходів і зборів як підстави для 
переміщення товарів підроблених документів чи 
документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення 
у поданих документах недостовірних даних.

12. Подання митному органу 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 органу доходів і зборів.

13. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення з незаконним звільненням від митного 
контролю внаслідок використання службового становища 
посадовими особами митного органу.

14. Одержання в установлених законодавством 
випадках від правоохоронних органів письмових 
доручень за формою згідно з додатком у рамках 
кримінального провадження.
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 органами доходів і зборів, 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 

14. Пункт 14 виключити.



статті 255 Митного кодексу України. 
У разі прийняття на підставі цього пункту 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 органу доходів і зборів.
У разі подання митної декларації на паперовому носії 
така інформація доводиться до відома декларанта або 
уповноваженої ним особи у письмовому вигляді.



ДОРУЧЕННЯ
на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення

від ___ ___________ 20__ р. N _______________

Начальнику 
____________________________________________________________

_______ митниці.
(найменування митниці)

Прошу забезпечити проведення ідентифікаційного  часткового  
повного  огляду  переогляду  товарів  

__________________________________
(найменування)

__________________________________,

транспортного засобу комерційного призначення (контейнера)
__________________________________,

(марка, модель та номерний знак / номер)
що переміщуються до __________________________________

(найменування одержувача (у разі наявності)
__________________________________

від __________________________________
(найменування відправника (у разі наявності)

__________________________________

Підстава проведення огляду (переогляду):

__________________________________
(реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, 

ухвали слідчого судді)

Номер кримінального провадження (справи) 
______________________________________________.

Додаток до вичерпного переліку виключити



Міністр фінансів України                                                                                                              Сергій МАРЧЕНКО

____ __________ 2022 р.

Строк дії цього доручення з ___ ____________ 20__ р. до ___ 
____________ 20__ року.

Прошу провести огляд (переогляд) у присутності: 
___________________________________________

(прізвища, імена,

__________________________________
по батькові осіб, які братимуть участь у проведенні огляду 

(переогляду)
__________________________________

Поінформувати про результати огляду (переогляду) до ___ 
____________ 20__ року.

Посадова особа, яка надала доручення
________                          ________                        _________

 (посада)                            (підпис)                        (прізвище, ім'я,
по батькові)

МП)


