
of the legislation, in particular the processing and the transition from annual 
planning of actions for adaptation to more effective long - term planning, 
also there would Ье desired а technical assistance of the EU in а translation 
of the EU's acts in the sphere of tourism for the purpose of their further ac
count Ьу preparation of the relevant bills of Ukraine directed to increase the 
efficiency ofthe cruising sphere in Ukraine. 

Thus, relying on positive foreign legal experience, it is necessary to im
prove and bring into accord with intemational and European standards the 
national legislation on cruising, that's very significant in the conditions ofthe 
European integration of Ukraine. 
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ШЬ ЧЕНКО К. Р. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
аспірант кафедри морського та митного права 

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФ ОРМЛЕННЯ 
ПРОДУКТІВ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ПРОМИСЛУ 

УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Відповідно до ст. 1 Закону України <<Про рибне господарство, про
мислове рибальство та охорону водних біоресурсів>> під продукцією 
промислу українського походження розуміють різні види харчової, 
технічної, кормової, медичної та іншої продукції, виробленої з водних 
біоресурсів резидентами України, у тому числі на суднах флоту рибної 
промисловості під Державним Прапором України [ 1 ] .  
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Виходячи з норм МК України [2] , продуктами морського та річ
кового промислу українського походження є: 1 .  продукція морсько
го рибальського промислу та інша продукція промислу, одержа
на українським судном або судном, що орендоване (зафрахтоване) 
Українською державою ,  у Азово-Чорноморському басейні (у зазначе
не поняття слід віднести територіальні води); 2. продукція, одержана 
на борту переробного судна України виключно з продукції, зазначе
ної у пункті 1; З. продукція, одержана з морського дна або з морських 
надр за межами територіальних вод України, за умови, що держава має 
виключне право на розробку цього морського дна або цих морських 
надр; 4. товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазна
ченої у пунктах 1-З .  

До продукції українського походження слід зарахувати також ті про
дукти морського та річкового промислу, яких виловлено українськими 
суднами в районі, що знаходиться за межами здійснення юрисдикції у 
галузі рибальства прибережних держав, та Україні, як члена цієї між
народної організації надано ліміти вилову (наприклад Організація з ри
бальства в Північно-Західній Атлантиці - далі НАФО). 

Потрібно зазначити, що продукти промислу безпосередньо пов'я
зані з водними об'єктами, вважаємо за необхідне розглянути ст. 2 12 
Митного кодексу України. 

Відповідно до ст. 212  МК України митне оформлення риб
ної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово
Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення митної декла
рації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до 
Податкового та Митного кодексів України. 

Перш за все, потрібно зазначити, що продукція морського та річко
вого промислу українського походження виловлена, видобута на те ри
торії України [в територіальному морі або одержана з морського дна або 
з морських надр за межами територіальних вод України, за умови, що 
держава має виключне право на розробку цього морського дна або цих 
морських надр (виключна морська економічна зона)] . 

Необхідно з'ясувати сутність поняття <<українське судно>>. Відповідно 
до ст. З2 КТМ України, поняття <<українське судно>> або <<судно України>> 
означає національну належність судна, на яке поширюється юрисдик
ція України. Національна належність судна визначається його держав
ною реєстрацією в Україні й одержанням права плавання підДержавним 
прапором України. Право плавання під Державним прапором України 
має судно, яке є державною власністю або перебуває у власності ф ізич
ної особи -громадянина України, а також юридичної особи в Україні, 
заснованої виключно українськими власниками, або судно, яке знахо
диться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру [ З ] .  

Під Азово-Чорноморським басейном слід розуміти регіон, який 
включає в себе акваторії Чорного та Азовського морів та рік, води заток, 

440 



бухт, губ і лиманів, проток, що пов'язані з Чорним та Азовським моря
ми або в них впадають. 

Згідно зі ст. 257 МК України декларування здійснюється шляхом за
явлення за встановленою ф ормою (письмовою, усною, шляхом вчинен
ня дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через мит
ний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх 
митного контролю та митного оф ормлення. Отже, виникає ситуація з 
продукцією українського походження, у зв'язку з якою суб'єкти госпо
дарювання не подають митну декларацію, а подають митну квитанцію 
МД-1 ,  яка оформлюється відповідно до порядку застосування уніфі
кованої митної квитанції МД-1 ,  що затверджена наказом Державної 
митної служби України NQ 1 від 04.01 .2005 р. [4] . Указана норма звела 
до мінімуму митні формальності при митному оформленні продуктів 
промислу українського походження, тому є всі підстави дійти висновку, 
що митне оформлення здійснюється у спрощеному режимі. 

Продукти промислу українського походження внесено до переліку 
на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон 
України, для цього при митномуконтролі та оформленні в обов'язковому 
порядку суб'єкт господарювання подає: а) атестат виробництва; б) свідо
цтво виробника про якість; в) сертифікат відповідності. Підтвердження 
продуктів промислу як продукції українського походження здійснюєть
ся за бажанням резидента - суб'єкта господарювання. 

Зазвичай до продуктів промислу українського походження застосову
ється такі форми митного контролю, як перевірка документів, огляд та пе
реогляд товарів. Продукти промислу українського походження підлягають 
додатковим видам контролю, а саме санітарно-епідеміологічному та вете
ринарна-санітарному контролю, а жива риба і екологічному контролю. 

Отже, до продукції промислу українського походження застосову
ється митне оформлення у спрощеному режимі щодо видів митного 
контролю, то застосовуються такі види, як перевірка документів, огляд 
та переогляд товарів. В обов'язковому порядку підлягають додатковим 
видам контролю. 
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