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«Укртрансагент»  -  
митний брокер України 

• надає митно-брокерські послуги з 2007 року 

• діє на підставі Дозволу  Державної фіскальної служби 
України 

• має представництва в пунктах пропуску на кордоні 
України з усіма сусідніми державами (16 діючих 
офісів на кордоні) 

• є дійсним членом Асоціації митних брокерів України 



Послуги 
«Укртрансагент»  

• транзитні декларації по території  України 

• декларування вантажів в режимах експорт / імпорт безпосередньо 
поблизу пунктів пропуску на державному кордоні України  

• фінансові гарантії митним органам України 

• електронні копії книжок МДП (TIR-Carnet) по території України, ЄС 

• декларації Т1 при в'їзді і перетині території ЄС, Республіки Молдови, 
Туреччини та Сербії 

• поручительства / електронні декларації, ЕПІ по території країн ЄАЕС 
(Росія, Білорусь, Казахстан) 

• страхові послуги (Зелені карти, CMR-страхування) 

• транспортно-експедиторські послуги 

• паливні карти/карти оплати доріг (офіційний агент-представник 
компанії Е-100) 

• консультації з питань митної логістики в режимі online, розрахунок 
митного боргу, юридична допомога перевізникам 

 







Оформлення вантажів в режимі 
«транзит» (Україна),  які прямують 

без книжок МДП 

• необхідне оформлення транзитної декларації, а також 
документа забезпечення сплати митних платежів на певні 
групи товарів 

 
• перелік товарів, переміщення яких здійснюється виключно 

за умови забезпечення сплати митних платежів, 
затверджений Постановою КМУ №461 від 21.05.12. (В разі, 
якщо сума митних платежів не перевищує 1000 євро, 
гарантія не надається) 

 
• найбільш поширеною формою забезпечення сплати митних 

платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів в 
режимі транзит є фінансова гарантія у формі документа 
незалежного фінансового посередника (НФП) 
 
 
 



Переваги фінансової гарантії 
 

• Відсутність необхідності резерву коштів на рахунку митних 
органів 

• Можливість оформлення документа на всі види товарів, у тому 
числі підакцизні (та сума митного боргу, який перевищує 100 000 
євро) 

• Відсутність необхідності попередньої оплати послуги 
 



Процедура оформлення митних документів в 
пункті пропуску: транзит через Україну 

 

 
 
 

 

1) Проходження 
прикордонного 
контролю 

2) Проходження 
контрольних служб 
(екологічний, 
радіологічний, 
санітарний, фіто-
санітарний, 
ветеринарний 
контроль) 

3) 
Оформлення 
транзитної 
декларації/ 
фінансової 
гарантії у 
брокера 

4) Здійснення 
оплати єдиного 
збору*, 
завершення 
оформлення у 
митного 
інспектора 

* Ст. 5 Закону України від 04.11.99 №1212-XIV 

http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249
http://qdpro.com.ua/export/document/5249


Оформлення транзитної декларації / 
фінансової гарантії у брокера на кордоні 

 
 

 
 
 

 
Перелік необхідних документів для оформлення: 

1) CMR 

2) invoice 

3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 

4) права водія 

5) паспорт водія 

6) інформація про пункт в'їзду / пункті завершення транзиту 

7) актуальні номери телефонів водія 

8) інформація про спосіб здійснення оплати доріг 

Отримати готової 
транзитної декларації / 

фін гарантії (4 екз.) з 
печатками відкриття 



Транзитна декларація 

 
 
 

 

Код митного 

поста 

рік номер 

декларації 



Фінансова гарантія  



Транзит вантажів через Україну 
 

Важливо: 

 

• Вибрати спосіб забезпечення сплати митних 
платежів  

• Визначити маршрут  (через які пункти пропуску буде 
прямувати транспортний засіб) 

• На підставі інформації про товар та його ціни брокер 
визначає необхідність замовлення фінансової гарантії  

 

(Якщо вартість товару висока або товар з групи ризику 
(Одяг, дорогий алкоголь, сигарети, обладнання, техніка) - 
гарант може ініціювати застосування GPS замку або 
конвою) 

 



Товари групи ризику Україна 

  
 

код товарної групи або 

позиції згідно з УКТЗЕД Найменування товару згідно з УКТЗЕД 

2207 спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % Або більше спирт етиловий 

та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержанішляхом перегонки, денатуровані, будь-

якої концентрації 

2208 спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт 

24 тютюн та промислові замінники тютюну, сигарети 

30 фармацевтична продукція 

61-62, 64 одяг трикотаж або текстиль; взуття, гетри та їх частини, якщо сума митних платежів, на які 

надається фінансова гарантія, більше 1 млн. грн. 

50-60 тканини, якщо вони переміщаються в складі збірного вантажу 

8517 апарати електричні телефонні або телеграфні; відеотелефони, якщо сума митних платежів, на 

які надається фінансова гарантія, більше 1 млн. грн. 

8528 приймальна апаратура телевізійна; відеомонітори та відеопроектори 

8701, 8704 «Тягачі» (трактори) 

8703 автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для 

перевезення людей 

8711 мотоцикли (включаючи мопеди) 

93 зброя 

0802 горіхи 

4011 шини 



Комплекс послуг при транзиті товарів 
через Україну 

 
 
 

 

МАПП «Бачівськ» 

оформлення: 
• транзитної 

декларації 
• фін гарантії 
• Т1 

(Словаччина) 

МАПП «Ужгород» 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA0uj7rYrbAhUJCywKHaM1AY4QjRx6BAgBEAU&url=http://belarusfacts.by/ru/belarus/about/&psig=AOvVaw0gth8wPXE69wgHMK9IkA33&ust=1526564470571734
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8kZ6IrorbAhVJCiwKHU9yAIgQjRx6BAgBEAU&url=http://verge.zp.ua/2017/07/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83/&psig=AOvVaw3zy1DzgSN5Wojmz_34rxcm&ust=1526564497486033
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Комплекс послуг при транзиті товарів 
через Україну 

 
 
 

 
МАПП «Ужгород» 

оформлення: 
• транзитної декларації 
• фін гарантії 
• поручительство / ЕД 

(РФ)  

МАПП «Бачівськ» 
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При плануванні міжнародних транзитних 
перевезень автомобільним транспортом 
важливо: 

 
 
 
 

• Вибрати надійного партнера, який забезпечить 
повноцінну підтримку при оформленні вантажів 
на кордоні, як в Україні, так і в сусідніх країнах 

• Звернути увагу на наявність 
представника/представництва обраного брокера 
в пункті пропуску/режим роботи 

• Попередньо інформувати брокера про вартість та 
найменування товару з метою визначення 
найбільш вигідного способу забезпечення сплати 
митних платежів 

• Направляти товаросупровідні документи в 
електронному вигляді попередньо 



 Дякую за увагу! 

Буду рада відповісти на Ваші питання! 

 
 

 

 

 

 

 

+38 (044) 500 92 68 

+38 (067) 320 26 01 

uta.demchenko@gmail.com 

http://ukrtransagent.com.ua/ 
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