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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу у поза аудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» - 

засвоїти в повному обсязі навчальну програму і сформувати самостійність як 

особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в 

умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни - засвоєння певних 

знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх 

застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також 

виявлення прогалин у системі знань із предмета. 

 Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» 

визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими 

методичними матеріалами. 

 До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне 

право» належать такі: 

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і 

додаткових наукових джерел; 

- вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 

- виконання домашніх завдань; 

- підготовка до практичних занять; 

- підготовка до різних форм поточного контролю; 

- пошук та огляд літературних джерел за завданою проблематикою; 

- написання реферату за завданою проблематикою; 

- аналітичний розгляд наукових публікацій; 

- підготовка контрольної роботи. 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що виносяться на 

заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні посібники, 
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наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові акти. Особливу 

увагу необхідно приділити судовій практиці. Перевірку засвоєння своїх знань 

студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.  
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ЗМІСТ 

дисципліни 
«МИТНЕ ПРАВО» 

 
№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 
Змістовий модуль І. Вступ у навчальну дисципліну «Митне 
право» 

1 Митна справа в Україні 

2 
Поняття, предмет, завдання, система і принципи митного права 
України 

3 
Митні органи України та організаційно-правові засади їх 
діяльності 

 
Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний кордон України 

4. Митний режим 

5. Митний контроль і його місце в системі контролю 

6. Митний контроль на транспорті 

7. Митне оформлення і митне декларування 

8. Митно-тарифне регулювання 

 Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил 

9. Порушення митних правил 

10. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил 

Разом годин: 90 
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ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 Змістовий модуль І. Вступ у навчальну дисципліну «Митне право» 
 
 Тема 1. Митна справа в Україні 
 

Питання для самоконтролю 
1. Започаткування та становлення митної справи 
2. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елементу 
3. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура 
4. Митна політика і міжнародна торгівля 
5. Правила ГАТТ 
6. Угода ТРІПс 

 
Практичні завдання 

 
1. Підготуйте реферат за темою «Митна справа – засіб забезпечення 

виконання функцій держави». 
2. Підготуйте реферат за темою Митна справа як засіб забезпечення 

безпеки» 
 

Література [1,2,3,13,14,15,16,17,24,68,71,72, 
73,74,75,77,78,79,80,83,89, 

90,91,92,93,94,95, 
96] 

 
Тема 2. Поняття, предмет, завдання, система і принципи митного 

права України 
Питання для самоконтролю 

1. Роль митного права в регулюванні торгового обігу 
2. Удосконалення митного права України 
3. Джерела митного права 
4. Конституція України як основне джерело митного права 
5. Структура і основні положення Митного кодексу України 
 

Практичні завдання 
 

1. Підготуйте реферат за темою «Інститути митного права». 
2. Підготуйте реферат за темою «Проблема удосконалення митного 

права». 
 

Література [1,2,3,13,14,15,16,17,24,68,71,72,73,74, 
75,77,78,79,80,83,89, 

90,91,92,93,94,95, 
96] 
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Тема 3. Митні органи України та організаційно-правові засади їх 

діяльності 
 

Питання для самоконтролю 
1. Визначте та охарактеризуйте основну мету діяльності митної служби 
2. Розкрийте сутність стадій розвитку митниці 
3. Охарактеризуйте стадію та сучасний стан розвитку митної служби 

України 
4. Назвіть основні концептуальні напрямки розвитку митної служби 

України 
Практичні завдання 

 
1. Підготуйте реферат за темою «Управлінська діяльність у митній 

службі». 
2. Підготуйте реферат за темою «Аналітична робота в митній службі». 
3. Підготуйте реферат за темою «Забезпечення управління в митній 

службі». 
 

Література [1,2,62,65,68,71,75,76,77,78,79,80, 81] 
 

 Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний кордон України 
 
 Тема 4. Митний режим  
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття митної території і митного кордону та їх значення 
2. Зміст митних режимів 
3. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України 
4. Особливості переміщення через митний кордон України спадщини 
5. Власники митних складів та їх правове становище 

 
Практичні завдання 

 
1. Підготуйте реферат за темою «Товари, що не підлягають пропуску 

через митний кордон України». 
2. Підготуйте реферат за темою «Головні завдання митних ліцензійних 

складів». 
Тестові завдання 

1. Митний режим, при якому товари переходять у повне розпорядження 
особи, яка їх переміщує 
А. імпорт 
Б. експорт 
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В. митний склад 
Г. відмова на користь держави 
Д. випуск товарів для вільного обігу 
 
2. Митні режими, які допускають можливість використання товарів 
тільки для певних цілей і при дотриманні умов, які встановлюються 
митними органами 
А. реімпорт 
Б. транзит 
В. реекспорт 
Г. митний склад 
 
3. Митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну 
територію України 
А. імпорт 
Б. транзит 
В. Тимчасове ввезення 
Г. Знищення, або руйнування 
 
4. Господарська діяльність, пов’язана зі зберіганням товарів 
А. спеціальна митна зона 
Б. реімпорт 
В. магазин безмитної торгівлі 
Г. митний ліцензійний склад 
 
5. Не можуть бути пропущені через митний кордон товари: 
А. культурні цінності 
Б. щодо яких не було здійснено митне оформлення 
В. заборонені до ввезення в Україну 
Г. товари, випущені у вільний обіг 
 

Література [1,2,4,7,8,9,10,11;76,77,78,79,80] 
 

Тема 5. Митний контроль і його місце в системі контролю 
 

Питання для самоконтролю 
1. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю 
2. Особливі режими митного контролю 
3. Характеристика форм контролю 
4. Особливі процедури митного контролю 
5. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об’єкти 

права інтелектуальної власності 
6. Митний контроль на транспорті 
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Практичні завдання 
 

1. Підготуйте реферат за темою «Особливі режими митного контролю та 
їх види». 

2. Підготуйте реферат за темою «Особливості митного контролю на 
автомобільному транспорті». 

3. Підготуйте реферат за темою «Особливості митного контролю на 
водному транспорті». 

 
 

Література [1,2,3,13,14,15,16,17,24,68,71,72,73, 
74,75,77,78,79,80,83,89, 

90,91,92,93,94,95, 
96]. 

 
Тема 6. Митний контроль на транспорті 
 

Питання для самоконтролю 
1. Митний контроль на водному транспорті 
2. Митний контроль на авіатранспорті 
3. Митний контроль на залізничному транспорті 
4. Митний контроль на автомобільному транспорті 
5. Митний контроль на трубопровідному транспорті 
 

Практичні завдання 
 

1. Підготуйте реферат за темою «Особливості митного оформлення 
тимчасового ввезення транспортних засобів на територію України». 

2. «Нарахування та стягнення платежів при митному оформленні 
транспортних засобів індивідуального користування». 

 
Література [1,2,13,15,19,21,23,31,32,33, 
37,39,40,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63, 

64,65,66,68,69,79,80,96] 
 
Тема 7. Митне оформлення і митне декларування 
 

Питання для самоконтролю 
1. Етапи митного оформлення 
2. Форми митного декларування 
3. Поняття декларанта та його правове становище 
4. Верифікація сертифікатів та порядок її здійснення 
5. Зміна та доповнення митної декларації 
6. Митні брокери та їх правове становище 
7. Митні перевізники та їх правове становище 
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8. Підприємницька діяльність з надання митних послуг 
Практичні завдання 

 
3. Підготуйте реферат за темою «Підприємницька діяльність з надання 

митних послуг 
 

Література [1,2,13,15,19,21,23,31,32,33,37,39,40,51, 
52,53,54,55,56,57,58,60,61,63 

,64,65,66,68,69,79,80,96] 
 
Тема 8. Поняття і значення митно-тарифного регулювання 
 

Питання для самоконтролю 
1. Система митного регулювання 
2. Країна походження товару 
3. Тарифні пільги 
4. Тарифні преференції та їх особливості 
5. Митні привілеї 
6. Митна статистика та її завдання 

 
Практичні завдання 

 
1. Підготуйте реферат за темою «Використання інформації митної 
статистики» 
 

Тестові завдання 
1. Функція митного тарифу, яка забезпечує необхідне поповнення 

дохідної частини бюджету  
А. фіскальна 
Б захисна 
В торгово-політична 
Г регулююча 
 
2. Назвіть відповідні податки, які справляються під час переміщення 

через митний кордон товарів і транспортних засобів 
А єдиний збір 
Б мито 
В акцизний збір 
Г внутрішньодержавний податок 
 
3. Товари, з яких не справляється акцизний збір 
А конфісковане майно 
Б товари, які переміщуються через митну територію України транзитом 
В гуманітарна допомога 
Г алкогольні напої 
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Д тютюнові вироби 
4. Види мита 
А ввізне 
Б сезонне 
В специфічне 
Г антидемпінгове 
Д компенсаційне 
Е предметне 
 
5. Перелік товарів, на які визначено ставки мита згідно із 

встановленою класифікацією: 
А митний штраф 
Б митний тариф 
В митна ставка 
 
6. Ставки мита: 
А адвалорна 
Б компенсаційна 
В специфічна 
Г сезонна 
Д комбінована 
 
7. Ознаки, що враховуються для визначення, чи є товари 

аналогічними 
А якість, наявність товарного знака 
Б транспортування 
В країна походження 
Г страхування 
Д виробник 
 
8. Від сплати мита звільняються такі товари: 
А транспортні засоби 
Б предмети особистого користування 
В харчові продукти 
Г горілчані вироби 

 
 

Література [1,2,5,6,8,9,28,29,30,31,32, 
33,34,35,36,43,44,45,46,47,49,54,59,60,67 

,68,70,78,79,80,82,84,87,88,89,91,92,] 
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 Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил 
 
 Тема 9. Порушення митних правил 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Митні органи як органи дізнання 
2. Протокол про порушення митного законодавства 
3. Процесуальні дії 
4. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог 

митного законодавства 
5. Поєднання та виділ справ про порушення митних правил 
6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у 

справах про порушення митного законодавства 
 

Література [1,2,5,6,8,9,28,29,30,31,32, 
33,34,35,36,43,44,45,46,47,49,54,59,60,67 

,68,70,78,79,80,82,84,87,88,89,91,92,] 
 
  Тема 10. Поняття та види відповідальності за порушення 
митних правил 
 

Питання для самоконтролю 
1. Експертиза в системі митного контролю 
2. Поняття, об’єкти та предмети митної експертизи 
3. Правове становище експерта 
4. Вилучення товарів і транспортних засобів 
5. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних 

правил 
Практичні завдання 

 
1. Підготуйте реферат за темою «Правове забезпечення управління в 
митній службі» 
2. Підготуйте реферат за темою «Стратегічні цілі організації діяльності 
митної служби». 
 
 

Література [1,2,5,6,8,9,28,29,30,31,32, 
33,34,35,36,43,44,45,46,47,49,54,59,60,67 

,68,70,78,79,80,82,84,87,88,89,91,92,] 
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7. Закон України від 30.06.93 р. № 3348-ХП "Про карантин рослин". 

8. Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання 

виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та тютюновими виробами". 

9. Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання 

імпорту сільськогосподарської продукції". 

10. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення" від 24.02.94 р. № 4004-ХП зі змінами і 

доповненнями, внесеними Законами України від 17.12.96 р. № 

607/96-ВР,  від  11.09.97 р.  № 331/97-ВР,  від 18.11.97 р. № 642/97-

ВР. 

11. Закон України від 23.12.97 р. № 77/97-ВР "Про якість і безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини". 

12. Закон України від 15.02.95 р. № 60/95-ВР "Про обіг в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів" (зі змінами та доповненнями). 
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13. Угода між урядом України та урядом Російської Федерації "Про 

взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів" 

від 26.07.95 р. (Доручення КМУ до ДМКУ від 02.08.95 р. № 

14737/96). 

14. Указ Президента України від 04.10.94 р. № 566/94 "Про заходи щодо 

впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти 

підприємницької діяльності України". 

15. Указ Президента України від 04.10.94 р. № 567/94 "Про застосування 

Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів". 

16. Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. № 6-93 "Про 

квотування та ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)". 

17. Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 "Про 

стандартизацію і сертифікацію". 

18. Указ Президента від 07.11.94 p. № 659/94 "Про облік окремих видів 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні". 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 р. № 1049 "Про 

тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і 

кольорових металів, які використовуються в операціях з 

давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах". 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.92 р. № 478 "Про 

перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, 

радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що 

проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок 

відповідних бюджетних та інших коштів". 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 р. № 146 "Про 

затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та 

вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів”. 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 179 

"Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів 
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захворювання великої рогатої худоби на губчасту енцефалопатію та 

інших пріонних інфекцій на території України на 2001—2010 роки". 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. № 756 "Про деякі 

питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності". 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.99 р. № 696 "Про 

затвердження Правил санітарної охорони території України". 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 р. № 1109 "Про 

затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд в Україні". 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 р. № 5 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 

р. № 696". 

27. Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.98 р. № 1694 "Про 

затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензії на 

право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами". 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р, № 1358 "Про 

затвердження Положення про порядок державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення". 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. № 384 "Про 

затвердження Положення про порядок контролю за експортом, 

імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у 

створенні хімічної, бактеріологічної та токсичної зброї". 

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.96 р. № 302 "Про 

порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що 

стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні 

ядерної зброї". 
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31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. № 563 "Про 

затвердження Положення про порядок контролю за експортом, 

імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, 

матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної 

техніки". 

32. Наказ Держмитслужби України від 20.01.99 р. № 38 "Про 

затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та 

митного оформлення товарів, що підлягають експортному 

контролю”. 

33. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.93 р. № 

650/272 "Про затвердження порядку ввезення з-за кордону і 

вивезення з України спеціальних засобів самооборони". 

34. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247 

"Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної 

санітарно-гігієнічної експертизи". 

35. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2001 р. за № 97 

"Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи стосовно 

розробки, виробництва і застосування продукції, що може негативно 

впливати на здоров'я людини". 

36. Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 20.10.99 р. 

№ 39 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну 

вантажів підконтрольних службі державної ветеринарної медицини". 

37. Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 

27.12.99 р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів 

підконтрольних службі ветеринарної медицини". 

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.96 р. № 484 "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 



 17

транспортом через територію України", зі змінами і доповненнями, 

внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 

856, від 12.08.96 р. № 938, від 22.04.97 р. № 382, від 12.06.97 р. № 583, 

від 12.09.97 р. № 1011, від 13.07.98 р. № 1072, від 15.07.98 р. № 1098, 

від 17.08.98 р. № 1289, від 12.01.99 р. № 29, від 10.05.99 р. № 779, від 

15.06.99 р. № 1041, від 19.07.99 р. № 1286, від 05.06.2000 р. № 899, від 

17.07.2000 р. № 1131. 

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.98 р. № 1665 "Про 

Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для 

проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення". 

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2001 р. № 1459 

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 

січня 2001 р. № 52. 

41. Спільний наказ НАК "Нафтогаз України" та Державної митної служби 

України від 25.01.2000 р. № 21/37 "Про переліки об'єктів, на яких 

здійснюється митний контроль за обсягами природного газу, що 

переміщується через митний кордон України", зі змінами і доповненнями, 

внесеними наказами НАК "Нафтогаз України", Державної митної служби 

України від 12.05.2000 р. № 151/274, від 12.03.2001 р. № 63/173. 

42. Спільний наказ ДМСУ та Міністерства палива та енергетики України від 

15.02.2000 р. № 80/5 "Про затвердження Тимчасової інструкції з митного 

контролю за електроенергією, що переміщується через митний кордон 

України, на визначених енергетичних об'єктах контролю". 

43. Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 510 "Про 

затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення 

електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями 

електропередачі", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.98 

р. за № 767/3207. 

44. Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 511 "Про 

затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення 
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природного газу, що переміщується через митний кордон України 

трубопровідним транспортом", зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 01.12.98 р. за № 768/3208. 

45. Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 513 "Про 

затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення 

нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України 

трубопровідним транспортом", зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 01.12.98 р. № 770/3210. 

46. Наказ Державної митної служби України від 01.03.2000 р. № 119 "Про 

здійснення митного контролю за обсягами електроенергії, що 

переміщується через митний кордон України лініями електропередач". 

47. Наказ Державної митної служби України від 14.06.2000 р.                   № 

342 "Про затвердження змін і доповнень до наказу Держмит-служби від 

17.08.98 р. № 511, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

27.08.2000 р. за № 547/4768. 

48. Наказ Державного митного комітету України від 05.11.96 р.                  № 

510 "Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів", зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 12.12.96 р. за № 709/1734. 

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 "Про 

здійснення екологічного контролю л пунктах пропуску через державний 

кордон", зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 28.06.97 р. № 704, від 28.12.2001 р. № 1788, 

від 29.03.2002 р. № 433. 

50. Наказ Державного митного комітету України від 30.12.91 р. № 7 "Про 

Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та 

транспортних засобів", зі змінами і доповненнями, внесеними наказами 

Державного митного комітету України від 14.05.92 р. № 94, від 

26.11.93 р. № 310, від 03.05.94 р. № 122, від 21.05.96 р. № 214, наказом 

Державної митної служби України від 16.1.2.98 р. № 784, листом 

Державної митної служби України від 19.03.97 р. № 11/3-2407. 
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51. Наказ Державного митного комітету України від 27.09.93 р. № 246 

"Про затвердження положення "Про порядок митного оформлення 

перевезень товарів та інші х предметів між митницями". 

52. Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 р. № 82 "Про 

затвердження Положення про порядок допущення дорожніх 

транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і 

пломбами із застосуванням книжки МДП", зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23.03.95 р. за № 80/616. 

53. Наказ Державної митної служби України від 30.06.98 р. № 380 

"Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної 

декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, 

тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної 

торгівлі", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за 

№ 469/2909, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної 

митної служби України від 28.03.2001 р. № 219. 

54. Наказ Державного митного комітету України від 0.6.05.95 р. № 198 

"Про затвердження Положення про зону митного контролю", 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.95 р. № 152/688. 

55. Наказ Державної митної служби України від 09.09.97 р. № 415 

"Щодо Положення про вантажну митну декларацію". 

56. Лист Державної митної служби України від 14.10.97 р.          

№ 11/2-9729. 

57. Лист Державної митної служби України від 20.12.97 р. № 11/1-

12149. 

58. Наказ Державної митної служби України від 09.07.97 р. № 307 "Про 

затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної 

декларації", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. № 

443/2247, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної 

митної служби України від 29.07.98 р. № 447, від 27.08.99 р. № 543, від 

20.04.2000 р. № 226, від 24.05.2000 р. № 300, від 13.07.2000 р. № 388, від 
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20.09.2000 р. № 530, від 16.03.2001 р. № 190, від 26.06.2001 р. № 433, від 

20.07.2001 р. № 505, від 10.12.2001 р. № 798. 

59. Наказ Державної митної служби України від 28.11.2000 р. № 678 "Про 

вдосконалення митного контролю та митного оформлення товарів, 

транспортних засобів та інших предметів". 

60. Наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 р. № 26 "Про 

затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням 

через митний кордон України товарів та інших предметів з 

використанням морського, річкового й поромного видів транспорту", 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.02.2001 р. № 119/5310, 

зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної 

служби України від 27.07.2001 р. № 522, від 19.09.2001 р. № 619. 

61. Лист Державного митного комітету України від 06.09.95 р, № 11/18-3772 

"Про деякі особливості митного оформлення суднових документів". 

62. Лист Державної митної служби України від 14.02.2001 р. № 09/09-630-

ЕП "Про запровадження у дію наказу Держмитслужби України від 

23.01.2001 р. № 26". 

63. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 16/95-BP, 

зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21.10.97 р. 

№ 590/97-ВР. 
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