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Пояснювальна записка 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальну програму курсу “Митне право України” розраховано на студентів 
спеціальності 7.060101 “Правознавство”. 

У системі права України митне право як самостійна галузь права перебуває у стадії 
реформування. Наявність відповідного законодавства, а також завершення тривалої 
дискусії у правовій науці й насамперед реальне життя усувають сумніви щодо визнання 
такої галузі права й надання їй у демократичній, соціальній, правовій державі особливого 
значення. 

Виникнення і становлення митного права України пов’язане з розбудовою 
незалежної держави та активізацією її зовнішньо-економічних відносин. Саме з цією 
метою було проведено реформу законодавства України у сфері митного регулювання, 
результатом якої стало прийняття нового Митного кодексу України.  

Митний кодекс України містить самостійне нормативне регулювання як за складом 
адміністративних правопорушень у митній сфері (митні правопорушення), так і за 
провадженням по них (митний процес). 

Митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу захисту економічних 
інтересів України, створенні сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та 
інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності і громадян, інтеграції його у світове економічне 
співтовариство, а також удосконалення митного регулювання. 

Курс митного права передбачає вивчення складного комплексу теоретичних 
положень, правових інститутів, державних структур, широкого діапазону суспільних 
відносин у сфері митної справи. Законодавство з митної справи дуже нестійке в умовах 
переходу до ринкових відносин, через що студенти повинні приділяти підвищену увагу до 
змін і доповнень, які вносяться до чинного законодавства, активно самостійно 
опрацьовувати основні розділи курсу. 

Мета дисципліни — сформувати у студентів відповідні і правові знання, уміння і 
навички, пов’язані з професійною підготовкою. 

Основні завдання курсу: 
· ознайомлення з базовими принципами митного права; 
· вивчення особливостей правового регулювання митних відносин; 
· ознайомлення студентів із системою митних органів та ін.; 
· формування навичок роботи з нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті 
теоретичні знання у вирішенні практичних питань. 

У програмі курсу “Митне право України” розглядаються предмет, метод, функції, 
принципи митного права, його системи і джерела, структури правовідносин у митній 
сфері, а також види та форми митного контролю. 

У межах цього курсу висвітлюють зміст основних нормативно-правових актів у 
митній сфері. Програму складено згідно з чинним законодавством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Кількість годин з 

викладачем 
 

Назва теми 
 

Загальна 
кількість 

годин теоретичних семінарських 

Самостійна 
робота 

Тема 1. 
«Зародження митної 
справи». 

 

2 2   

Тема 2. 
«Поняття митного 
права». 

 

4 2 2  

Тема 3. 
«Митна політика». 

 

6 2  4 

Тема 4. 
«Митна служба». 

 

6 2 2 2 

Тема 5. 
«Митний контроль». 

 

8 4 2 2 

Тема 6. 
«Митний режим». 

 

6 2  4 

Тема 7. 
«Митне оформлення та 
декларування». 

 

8 2 2 4 

Тема 8. 
«Переміщення та 
пропуск товарів і 
транспортних засобів 
через митний кордон 
України». 

 

10 4 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1: Започаткування та становлення митної справи 
 

1. Зародження митної справи.  
2. Розвиток митної справи на території сучасної України.  
3. Митна справа за часів СРСР  
4. Становлення митної справи в незалежній Україні. 

 
 

Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 1 
 

Деркач Л.В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. — К, 1998. 
Соловков Ю.П. Українська митниця сьогодні// Уряд, кур'єр. - 1999. —13 
січня. 
На варті митних рубежів. Митна справа на Слобожанщині: 1660 - 
1670 - 1992 - 2000 //Ред. Рада: П.В. Пашко, ОТ. Даниленко та ін. - X.: 
Каравела, 2000. 
 

 
 

Тема 2: Поняття митного права 
 

1. Поняття митного права.  
2. Предмет митного права.  
3. Принципи митного права.  
4. Система митного права.  
5. Джерела митного права. 
 

 
Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 2 

 
Конституція України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 
Митний Кодекс України прийнятий ВВУ 11 липня 2002 року № 92-ІУ. 
України "Про єдиний митний тариф" від 05.02.1992 р. 
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04. 1991 р. 
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенного 
дела.-Т. 1. -К, 1996. -С. 157-317. 
Закон України "Про митний тариф України" від 05.04.2001 №2371-111. 
.К. Сандровський. Таможенное право в Украине: национальное и 
международное: Учебное пособие. —К, 2000. 
 
 

Тема 3: Митна політика 
 

1. Поняття митної політики.  
2. Методи регулювання ЗЕД.  
3. Правове регулювання ЗЕД.  
4. Митна політика і міжнародна торгівля 



 
 

Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 3 
 
Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 
ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 
14 листопада 1970 р. 
Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 
розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства, м.Найробі, 
09.06.1977р. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) — В кн.: 
Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. - К, 1996. - С. 94-140. 
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенного 
дела.-Т. 1. -К, 1996. -С. 157-317. 
Основы таможенных законодательств госудорств -учасников СНГ.В кн.: 
Энциклопедия таможенного дела. – К., 1996. - С. 48-93. 
Пояснения к товарной номенклатуре внешнежономической деятельности 
Т. 1.-6. М., 1993. 
Соглашение о принципах таможенной политики сторон — членов СИГ. М: БЕК, 
1995. - С. 430-443. 
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Конвенция МДП). — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. 
Т. І . -  К, 1996. - С. 317-378. 
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів)" від 06.09.2001 № 201. 
Бураковський Г. Теорія міжнародної торгівлі. -К: Основи, 1996. 
К.К. Сандровський. Таможенное право в Украине: национальное и 
международное: Учебное пособие. —К, 2000. 
ДубінінаА.А., СорокінаС.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний 
посібник. -К: ВД "Професіонал", 2004 -360 с. 
Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними 
правопорушеннями //Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 58-61. 
Прикордонні автомобільні пункти пропуску. ВБНВ.2.2-95, ВБН В 2.2-01- 
96. ДМКУ. 
Дукова Н.М. Правовий статус митної варти // Митна справа. —2004. - 
№1 (31),-С. 65-68. 
Крапок О.П. Взаимодействие государственной налоговой службы с 
таможенными органами Украины //Митна справа. —2002. —№ 5. — С. 36- 
41. 
 
 

Тема 4: Митна служба 
 

1. Митна служба України, її компетенція.  
2. Регіональні митниці.  



3. Спеціалізовані митні установи.  
4. Посадові особи митної служби. 

 
 

Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 4 
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996 р. "Про затвердження переліку 
шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та 
пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих 
товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів 
автомобільним і залізничним транспортом через територію України". 
Постанова КМУ № 698 від 29.06.1996р. "Положення про митну варту". 
Постанова КМУ № 983 від 20.06.2000 р. "Про затвердження Положення 
про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України ". 
Наказ ДМСУ та Держкомкордону № 74/83 від 24.02.1997 р.  "Про 
затвердження   інструкції   про   порядок   взаємодії  підрозділів 
Держкомкордону України та підрозділів митної варти ДМС України". 
Кодекс законів про працю України від 10.12.71. 
Указ Президента Украї нивід 08.02.97 № 12697 "Положення про Державну 
митну службу України ". 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення 
про порядок і умови проходження служби в митних органах України" від 
09.02.93 №97. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного 
гемологічного центру України" від 07.09.93 № 713. 
Закон України "Про державну службу" від 16.12.93 №3723-Х1І. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про формений одяг службових 
осіб митних органів" від 08.06.95 М> 407. 
Постанова  від 11 вересня 2003 р. N 1446 Київ   Про Комітет з контролю за 
наркотиками ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМN 750 від 
18.08.2005). 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
проведення службового розслідування стосовно державних службовців" 
від 13.06.2000 №950. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення 
про проведення атестації державних службовців" від 28.12.2000 № 1922. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення 
про формування кадрового резерву для державної служби" від 28.02.2001 
№ 199. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення 
про пункти пропуску через державний кордон" від 03.08.2000 № 1203 (зі 
змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2001 № 1486, від 16.11.2002 № 1744). 
Наказ ДМСУ "Про створення регіональних митниць та митниць 
державної митної служби України" від 20.12.96 № 564. 



Спільний наказ ДМСУ України та Державного комітету у справах 
охорони державного кордону України "Про затвердження Інструкції про 
порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів 
митної варти Держмитслужби України" від 24.02.97 № 74/83. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції 
ротації кадрів на окремих посадах державних службовців'1 від 18.03.2002 
№ 144-р. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
проведення атестації посадових осіб митної служби" від 25.12.2002 № 
1984. 
Наказ ДМСУ "Положення про організацію проведення підрозділами 
митної варти Держмитслужби України оперативних заходів під час 
повсякденної служби, а також спеціальних митних операцій з виявлення, 
попередження й припинення контрабанди та порушення митних правил " від 
21.06.2001 № 426ДСК. 
 
 

Тема 5: Митний контроль 
 

1. Організація митного контролю.  
2. Форми митного контролю.  
3. Зони митного контролю.  
4. Здійснення митного контролю.  
5. Особливі процедури митного контролю.  
6. Розпорядження товарами що перебувають під митним контролем.  
7. Порушення митних правил. 
 

 
Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 5 

 
Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 
розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства, м.Найробі, 
09.06.1977р. 
Указ Президента України "Про приєднання України до Міжнародної 
конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні,  
розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та 
додатків І, II, III, VI, VII, VIII до неї" від 23.05.2000р. 
Наказ ДМСУ "Про затвердження Інструкції про порядок контролю 
митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, 
увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням 
до бюджету податку на додану вартість" від 09. Об. 99 № 346 (зі змінами). 
Довідник інспектора митниці з технічних засобів митного контролю та 
зв'язку. 
Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними 
правопорушеннями //Митна справа. — 2000. — № 1. — С. 58-61. 



Приймаченко Д.В. Провадження у справах про порушення митних правил 
у новому Митному кодексі потребує удосконалення // Митна справа. — 
2003. -№1.-С. 34-38. 
Наказ ДМСУ № 261 від 21.04.2003 р.  "Про затвердження форм 
процесуальних документів у справах про порушення митних правил". 
Наказ ДМСУ "Положення про організацію проведення підрозділами 
митної варти Держмитслужби України оперативних заходів під час 
повсякденної служби, а також спеціальних митних операцій з виявлення, 
попередження й припинення контрабанди та порушення митних правил " від 
21.06.2001 № 426ДСК. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової 
технології митного контролю і митного оформлення товарів та інших 
предметів" від 30.12. 1998р. № 828. 
 
 
 
 

Тема 6: Митний режим 
 

1. Імпорт. Реімпорт.  
2. Експорт. Реекспорт.  
3. Транзит. Тимчасове ввезення.  
4. Спеціальні митні зони. 
 

 
Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 6 

 
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996 р. "Про затвердження переліку 
шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та 
пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих 
товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів  
Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10. 1999р, 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку 
"вантажів і напрямків транзиту підакцизних товарів? через територію 
України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і 
вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів 
автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 
06.05.96№ 484. 
Наказ Державної служби експортного контролю "Інструкція про порядок 
оформлення та використання дозволів/висновків на право здійснення 
вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства 
підлягають або не підлягають експортному контролю" від 03.08.98 №163. 
125 Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку пропуску через митний 
кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають 
експортному контролю " від 20.01.99.  



Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку застосування митного режиму 
тимчасового ввезення (вивезення)" від 28.03.2000№ 173. 
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України "Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється 
за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) " від 
11.07.2002 №207. 
 
 
 

Тема 7: Митне оформлення та декларування 
 

1. Мета, місце і час здійснення митного оформлення.  
2. Процедура митного оформлення.  
3. Процедура декларування. 
 

 
Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 7 

 
"Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою 
формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та 
інших предметів" Постанова КМУ від 15.07. 1997 р. N° 748. 
"Про затвердження Інструкції із заповненням та використанням 
уніфікованої митної квитанції МД— 1" Наказ ДМСУ від 9.10. 1998 р. № 
635. 
Державного митного комітету України "Про декларування товарів, 
що переміщуються через територію України" від 21.09. 1995р. № 460. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції 
про порядок стягнення ввізного (імпортного) мита" від 23.06. 1997р. № 
344. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової 
технології митного контролю і митного оформлення товарів та інших 
предметів" від 30.12. 1998р. № 828. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку внесення ПДВ у бюджет 
під час ввозу (вивозу) товарів на митну територію України" від 02.04. 
1998 р. №417. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку митного оформлення 
імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій сертифікації 
в Україні" від 04.11. 1997 р. № 1211. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил 
ввезення транспортних засобів на територію України" від 31.05.94 № 341 
(зі змінами і доповненнями). 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного 
контролю в пунктах пропуску через державний кордон" від 20.03.95 № 
198 (зі змінами і доповненнями). 
Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного 
оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних 



засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 
України" від 90.09.2000, № 2681-ПІ. 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і 
зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних 
для їх митного оформлення" від 21.10.98 № 1665. 
Наказ Держмиткому України „Про затвердження Положення про порядок 
митного оформлення товарів та інших предметів, що перевозяться між 
митницями на території України” від 27.09.93 № 246. 
Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон 
України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному 
контролю " від 20.01.99.  
ДМСУ "Про затвердження Інструкції про порядок контролю 
митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, 
увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням 
до бюджету податку на додану вартість" від 09. Об. 99 № 346 (зі змінами). 
Наказ  
Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку митного оформлення 
несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон 
України" від 08.10.99 № 645. 
 

Тема 8: Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України 

 
1. Попередні операції.  
2. Загальні правила переміщення та пропуску товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України.  
3. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон 

України різними видами транспорту. 
 

Додаткова література, рекомендована для вивчення теми 8 
 

Закон   України   "Про  вивезення,   ввезення  та  повернення  культурних 
цінностей" від 21.09.2000р. 
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. 
Постанова КМУ № 698 від 29.06.1996р. "Положення про митну варту ". 
Постанова КМУ № 983 від 20.06.2000 р. "Про затвердження Положення 
про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України ". 
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996 р. "Про затвердження переліку 
шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та 
пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих 
товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів 
автомобільним і залізничним транспортом через територію України". 
"Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації" Наказ 
ДМСУ від 9.07. 1997 р. № 307. 
Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10. 1999р 



Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя і контролю" від 24.02. 1994р. 
36 Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25.06. 1992 р. 
37 Закон України "Про карантин рослин" від 30.06. 1993 р. 
38 Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04. 1996р. 
39 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами 
України" Постанова КМУ від 27.01. 1995р. № 57. 
40 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою 
формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та 
інших предметів" Постанова КМУ від 15.07. 1997 р. N° 748. 
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування товарів, 
що переміщуються через територію України" від 21.09. 1995р. № 460. 
"Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації" Наказ 
ДМСУ від 9.07. 1997 р. № 307. 
Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10. 1999р 
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя і контролю" від 24.02. 1994р. 
36 Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25.06. 1992 р. 
37 Закон України "Про карантин рослин" від 30.06. 1993 р. 
38 Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04. 1996р. 
39 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами 
України" Постанова КМУ від 27.01. 1995р. № 57. 
40 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою 
формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та 
інших предметів" Постанова КМУ від 15.07. 1997 р. N° 748. 
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування товарів, 
що переміщуються через територію України" від 21.09. 1995р. № 460. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції 
про порядок стягнення ввізного (імпортного) мита" від 23.06. 1997р. № 
344. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової 
технології митного контролю і митного оформлення товарів та інших 
предметів" від 30.12. 1998р. № 828. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку внесення ПДВ у бюджет 
під час ввозу (вивозу) товарів на митну територію України" від 02.04. 
1998 р. №417. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку митного оформлення 
імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій сертифікації 
в Україні" від 04.11. 1997 р. № 1211 
"Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації" Наказ 
ДМСУ від 9.07. 1997 р. № 307. 
Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10. 1999р 
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя і контролю" від 24.02. 1994р. 
36 Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25.06. 1992 р. 



37 Закон України "Про карантин рослин" від 30.06. 1993 р. 
38 Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04. 1996р. 
39 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами 
України" Постанова КМУ від 27.01. 1995р. № 57. 
40 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою 
формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та 
інших предметів" Постанова КМУ від 15.07. 1997 р. N° 748. 
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування товарів, 
що переміщуються через територію України" від 21.09. 1995р. № 460. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції 
про порядок стягнення ввізного (імпортного) мита" від 23.06. 1997р. № 
344. 
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової 
технології митного контролю і митного оформлення товарів та інших 
предметів" від 30.12. 1998р. № 828. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку внесення ПДВ у бюджет 
під час ввозу (вивозу) товарів на митну територію України" від 02.04. 
1998 р. №417. 
. 
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку митного оформлення 
імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій сертифікації 
в Україні" від 04.11. 1997 р. № 1211 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного 
контролю в пунктах пропуску через державний кордон" від 20.03.95 № 
198 (зі змінами і доповненнями). 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил 
ввезення транспортних засобів на територію України" від 31.05.94 № 341 
(зі змінами і доповненнями). 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку 
"вантажів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію 
України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і 
вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів 
автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 
06.05.96№ 484. 
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі 
транспортні засоби та шини до них" від 24.05.96 № 216/96-ВР (Зі змінами і 
доповненнями). 
Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного 
оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних 
засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 
України" від 90.09.2000, № 2681-ПІ. 
Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного 
оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних 
засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 
України" від 90.09.2000, № 2681-ПІ. 



Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення 
громадянами на митну територію України продуктів харчування для 
власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені 
до особистих речей громадян" від 13.01.2001 № 1652. " 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення 
про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України 
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28.04.2001 
№ 412. 
Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку заповнення декларації форми 
МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального 
користування, номерного вузла чи агрегату", від 26.07.2000 № 407. 
Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку декларування валютних 
цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон 
України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення 
змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 № 645" від 22.11.2001 
№ 763. 
 
 
 


