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АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Тетяна Аверочкіна
Національний університет
«Одеська юридична академія»,
к.ю.н., доцент кафедри
морського та митного права
Окремі аспекти здійснення адміністративних (митних) формальностей фіскальних
(митних) органів у внутрішніх водах України
Актуальність теми дослідження обумовлена набранням чинності Митним кодексом
України 2012 р. (далі - МК України) та закріпленням у ньому спеціальної Глави 30,
присвяченої митним формальностям на морському та річковому транспорті. Необхідно
одразу зазначити, що митні формальності стосовно морських суден, як правило,
здійснюються в морських портах, води яких, відповідно до ст. 6 Закону України «Про
державний кордон України», є одним з видів внутрішніх вод нашої держави.
Ефективність здійснення митних формальностей в морських пунктах пропуску
багато в чому залежить від рівня нормативно-правової регламентації питань, що
вникають в процесі здійснення торговельного мореплавства, та поперед усе їх
відповідності міжнародним угодам в цій сфері, зокрема, Конвенції про полегшення
міжнародного морського судноплавства 1965 р., Конвенції про спрощення та
гармонізацію митних процедур 1973 р., Конвенції про тимчасове ввезення 1990 р. та
інших.
Практично всі митні операції (формальності) з контролю та оформлення суден
закордонного плавання проводяться в портах України, що є відкритими для заходу таких
суден. Перелік відкритих морських портів, відкритих для заходження іноземних суден
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 466-р. Це,
зокрема, наступні морські порти України: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, БілгородДністровський, Іллічівськ, Одеса, Южний, Миколаїв, Херсон, Скадовськ, Бердянськ,
Маріуполь, спеціалізований морський порт Октябрськ (названі в цьому розпорядженні
порти Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, Євпаторія закрито відповідно до наказу
Мінінфраструктури від 16.06.2014 р. № 255 «Про закриття морських портів»). Крім
переліку портів, розпорядження № 466-р не встановлює жодних заходів здійснення
юрисдикції України щодо іноземних суден, на відміну від Переліку відкритих річкових
портів для заходу іноземних невійськових суден затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.03.1992 р. № 115. До них, зокрема, належать річкові порти
Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, Кременчук, Миколаїв, Нова Каховка, Херсон та
Черкаси. В постанові встановлено норму щодо адміністративної юрисдикції України на
цих об’єктах: «прикордонний, митний, санітарно-карантинний, ветеринарний,
фітосанітарний контроль та контроль за вивезенням з території України культурних
цінностей організується і здійснюється в установленому порядку в пунктах пропуску
річкових портів Миколаїв і Херсон».
У морських портах митний контроль вантажів і транспортних засобів здійснюється
цілодобово [Петров И. М., Виговский В. А. Агентирование морских судов: теория и
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практика: учеб.пособ. - Черновцы: Книги-ХХІ, 2005. - С. 137]. Митні формальності
щодо суден, суднової команди і пасажирів здійснюються після санітарного огляду. До
закінчення санітарного огляду та спуску карантинного прапора вхід на судно
заборонений. У порту всі суда закордонного плавання перебувають під митним
контролем. Будь-яка зміна місця стоянки судна (перешвартовка) здійснюється тільки за
погодженням з фіскальним (митним) органом.
Зазвичай митні формальності щодо суден, які прибувають з-за кордону (або виходять
за кордон України), здійснюються біля причалів порту. Митний контроль та митне
оформлення суден на рейді здійснюються за погодженням з прикордонними військами
[Додин Е. В. Таможенные операции на морском транспорте: учеб.-метод. пособ. - О.:
Юридична література, 2001. - С. 42].
Аналіз норм Глави 30 МК України свідчить про необхідність проведення подальших
нормотворчих робіт. Так, деякі статті містять недосконалі конструкції (наприклад, ст.
207, регламентуючи «тривалість перебування суден закордонного плавання під митним
контролем» не визначає її, обмежуючись формулюванням, що «судно закордонного
плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем»;
зазначення у ст. 208 про те, що митне оформлення суден закордонного плавання в
залежності від водотоннажності і призначення проводиться у строк, який визначається
керівником фіскального органу за погодженням з керівником відповідного органу
охорони державного кордону України та іншими контрольними службами, а у другій її
частині - черговості митного оформлення певних видів суден, наштовхує на певне
протиріччя у черговості розміщення в статті цих частин. Логічнішим було б розмістити
другу частину на місце першої, оскільки саме в ній визначається черговість, а, отже, від
цього залежать й строки митного оформлення. В діючій редакції для логічного
застосування цієї статті фіскальному органу (його керівнику) слід спочатку звернутися
до другої частини статті, а потім вже визначати певні строки митного оформлення та
погоджувати їх з керівником відповідного органу охорони державного кордону України
та іншими контрольними службами). Крім того, в МК України відсутні норми щодо
контейнерних перевезень, які здійснюються морськими судами, не передбачено митних
формальностей на випадки, коли: на територію України прибувають суда, затримані
Морською охороною Держкордонслужби у виключній економічній зоні України і
направляються під контролем її посадових осіб на митну територію України; судно
прибуває на митну територію України через надзвичайні обставини; на військових
кораблях та інших державних судах, що експлуатуються в некомерційних цілях,
переміщуються особи, які не є військовослужбовцями, а також комерційні вантажі. Дуже
лаконічною є згадка про митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими
та іноземними судами.
Висновки. Таким чином, діючим МК України передбачено норми щодо митних
формальностей на морському та річковому транспорті, що потребують подальшого
вдосконалення та врахування особливих випадків, зокрема щодо морських контейнерних
перевезень; прибуття суден під іноземним прапором на митну територію України через
надзвичайні обставини; прибуття затриманих у виключній економічній зоні України
суден, що направляються під контролем посадових осіб прикордонної служби на митну
територію України; митного оформлення рибної продукції, що виробляється на морських
судах; випадків, коли на некомерційних судах переміщуються особи, які не є
військовослужбовцями, а також комерційні вантажі.
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