
ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ 

СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ В 

УКРАЇНІ 

22 квітня 2021 року 



 NCTS почала функціонувати у 2002 році 

 

 З 01.07.2005 стала обов'язковою в ЄС 

 

 Поточна NCTS Phase 4 функціонує з 01.07.2009 

 

 Учасниками NCTS є також країни, що не входять до складу ЄС (Норвегія, 

Швейцарія, Туреччина тощо)  

 

 До кінця 2023 року всі країни-учасники Конвенції зобов'язані перейти до NCTS 

Phase 5  

ЕЛЕКТРОННА ТРАНЗИТНА СИСТЕМА 
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Спільний транзит  
Одне переміщення в режимі 

спільного транзиту вважається 

однією операцією і здійснюється 

за однією транзитною 

декларацією 

 

Норвегія ЄС (Швеція) Швейцарія ЄС (Італія) 

TIR 
При здійсненні одного 

транзитного переміщення 

необхідно відкривати новий 

ваучер/нову операцію кожен раз 

при виїзді з митної території ЄС 

 

Норвегія ЄС (Швеція) Швейцарія ЄС (Італія) 

Митниця відправлення Митниця транзиту Митниця призначення 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ СПІЛЬНОГО 

ТРАНЗИТУ 



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕТС В УКРАЇНІ 

Угода про 

асоціацію між 

Україною та ЄС 

Постачання ІТ-

інструментів для 

запуску ЕТС 

Тестування ІТ-

інструментів ЕТС 

Навчання посадових 

осіб митниці та бізнесу 
Навчання тренерів 

Закон України 

№78-ІХ  

Прийняття підзаконних 

актів 

Пілотний проект та 

застосування ЕТС на 

національному рівні 

Оціночна місія 

експертів ЕС 

Приєднання до 

Конвенції про 

процедуру 

спільного транзиту 

Тестування роботи NCTS з 

державними органами 

країн-учасниць Конвенції 

*ЕТС – національна електронна транзитна система 





НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

12.09.2019 Закон України № 78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної 

транзитної системи» 

08.07.2020 Постанова Кабінету Міністрів України № 619 «Деякі питання діяльності незалежних фінансових 
посередників» 

05.08.2020 Постанова Кабінету Міністрів України № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних 
декларацій окремих типів»  

12.08.2020 Постанова Кабінету Міністрів України № 705 «Про деякі питання надання дозволу на застосування 
спеціального транзитного спрощення»  

22.12.2020 Наказ Міністерства фінансів України № 795 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій 
окремих типів»  

11.01.2021 Наказ Держмитслужби № 7 «Про затвердження форм та набору даних електронних повідомлень режиму 
спільного транзиту» 

09.02.2021 Наказ Міністерства фінансів України № 69 «Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації 
фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації необхідної для здійснення нагляду та 

контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта» 

12.02.2021 Наказ Міністерства фінансів України № 86 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні 
режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та 

контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту» 

05.03.2021 Наказ Держмитслужби № 159 «Про затвердження Порядку роботи служби підтримки з питань спільного транзиту 
Держмитслужби» 



Проєкти нормативно-правових актів доступні до громадського 

обговорення на сайті Міністерства фінансів України 

 

 
https://mof.gov.ua/uk/proekti-aktiv-dlja-obgovorennja 









ДЯКУЄМО  

ЗА УВАГУ! 

Контактні особи 
 

Сергій Демченко, директор Департаменту 

запровадження міжнародної транзитної системи 

sergii.demchenko@customs.gov.ua 

  

Аліна Брендак, начальник відділу спеціальних 

транзитних спрощень, Національний координатор з 

питань спільного транзиту  

alina.brendak@customs.gov.ua 


