
   

Інструкція для юридичних осіб 

щодо здійснення декларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення при їх переміщенні через митний кордон України 

Відповідно до ч.5 ст. 265 Митного Кодексу України, декларант може здійснювати 

декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або 

уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.  

У випадку уповноваження ТОВ «НП Глобал» на надання послуг з митного 

декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, надайте такі 

документи на e-mail customs.clearance@novaposhtaglobal.ua: 

1. картка обліку (витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами)  

2. контракт  

3. доповнення до контракту (при наявності)  

4. специфікація (при наявності)  

5. документ, що підтверджує вартість, якщо за контрактом 100% передоплата.  

6. файл з розгорнутим описом товару.  

Додатково звертаємо Вашу увагу, що оригінали товаросупровідних документів, що  

підтверджують преференції (оригінали інвойсів, сертифікати походження товару, тощо) згідно 

з вимогами Митного кодексу України (ст. 266, ст. 418) мають надаватися в митницю  особою, 

що здійснює митне оформлення.  

Отримання оригіналів товаросупровідних документів та / або вантажу 
 

Одержувач,  зазначений  в  товаросупровідних  документах,  може  самостійно отримати 

товаросупровідні документи / вантаж у Центральній сортувальній станції ТОВ  

«НП Глобал» (вул. Компресорна, 3, с. Білогородка, Бучанський р-н, Київська обл.) за 

наявності документів, що посвідчують особу та /або документів, які засвідчують випуск  

вантажу у вільний обіг митною територією України.  

Якщо вантаж отримує особа не зазначена в товаросупровідних  документах 

необхідно додатково мати доручення на бланку компанії.  

Доставка вантажу після електронного декларування 
 

Надішліть копію декларації на електронну адресу css.ua@novaposhtaglobal.ua. В темі 
листа вкажіть:  

–  електронне декларування + номер транспортної накладної. 

В листі зазначте адресу доставки чи інші необхідні дії.  

Увага: товаросупровідні документи передаються на доставку з вантажем.  
 

Контакти ТОВ «Нова пошта Глобал» 
 

Якщо ваш вантаж знаходиться на ЦСС Київ, то звертайтеся за адресою та 
телефонами нижче. 

 
Адреса: вул. Компресорна, 3, с. Білогородка, Бучанський р-н, Київська обл. 

Тел.: (044) 323-16-49; E-mail: customs.clearance@novaposhtaglobal.ua 

Час роботи: Пн – Пт – 8:00 – 20:00  

 
Час роботи брокерського відділу: Пн – Пт – 9:00-18:00 

Підрозділ митного органу (Митниця)  
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Адреса: вул. Компресорна, 3, с. Білогородка, Бучанський р-н, Київська обл.  

  

Розклад прийому відвідувачів митниками:  

 
Час роботи: Пн – Пт – 8:00 – 20:00 

Тел. (044) 323-16-51  

 
Якщо ваш вантаж знаходиться на ЦСС Львів, то звертайтеся за адресою та 

телефоном нижче. 

 
Адреса: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Київська, 2 

E-mail: customs.clearance@novaposhtaglobal.ua 

Час роботи: Пн – Пт – 9:00 – 18:00  

Час роботи брокерського відділу: Пн – Пт – 9:00-17:00 

Гаряча лінія: (032) 290-19-54  

 
Підрозділ митного органу (Митниця) 

Розклад прийому відвідувачів митниками:  

Адреса: Львівська обл., Львівський р-н, с. Муроване, вул. Київська, 2 

Час роботи: Пн – Чт – 9:00 – 17:00; пт. 9:00 – 15:45.  

Реквізити для сплати митних платежів 
 

Реквізити депозитного рахунку 3557, відкритого на ім’я Державної митної служби України  

(єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):  

Рахунок:   UA988999980355789000001101079,  

Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство), 

МФО банку: 899998,  

Отримувач: Державна митна служба України, 

ЄДРПОУ: 43115923  

 
Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів 

громадян! Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян зараховуються на 

рахунки митниць Державної митної служби України. 

 
Дані необхідні для електронного декларування 

 

Підрозділ  Київська митниця Держмитслужби м/п  

«Спеціалізований» СМО №2  

Код підрозділу  UA 100210  

Місце прибуття  UA 100-056-1-1  

Кінцева точка направлення ЕМД  A100.SP_NOVAPOSHTA  

Графа А  UA 100210  

Вид транспорту (гр.25,26)  30  

Графа 19  0  

Графа 27  UA 100210  

Графа 30  UA 100-056-1-1  

Графа 18,21,29,40,49  Не заповнюється  

Графа 44  накладна під кодом - 2751  
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