
   

Інструкція для фізичних осіб (громадян) 

щодо здійснення декларування товарів, що переміщуються в міжнародних  

експрес-відправленнях 

Шановний Одержувач / Декларант (у розумінні Митного Кодексу України), у разі 

отримання повідомлення про те, що ваше міжнародне експрес-відправлення (МЕВ) потребує 

митного оформлення, ви маєте право обрати один із наступних способів  декларування товарів, 

що переміщуються у МЕВ, відповідно до ст. 236 Митного Кодексу України:  

 
1. Задекларувати самостійно (для  цього  необхідно  попередньо  погодити  візит з  

фахівцем з митно-брокерських операцій ТОВ «НП Глобал», оскільки підрозділ митного 

органу знаходиться на території центральної сортувальної станції  ТОВ «НП Глобал» 

(далі – ЦСС)).  

2. Уповноважити експрес-перевізника.  

3. Уповноважити іншу особу.  

 
 

У випадку уповноваження ТОВ «НП Глобал» на здійснення митного 

декларування товарів (надання послуг), що переміщуються у МЕВ, виконайте такі 

дії:  

1. Надішліть на електронну адресу brokers@novaposhtaglobal.ua такі документи 

(належної якості):  

i. Скан або фото першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України або обидві сторони паспорта громадянина України у формі 

картки.  

ii. Скан або фото реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (ідентифікаційний  номер).   

iii. Скан або фото документу (чек, виписка з банку тощо), що 

підтверджує вартість товарів у МЕВ).  

2. У темі листа вкажіть «Документи для митного оформлення МЕВ <Номер 

МЕВ>, <прізвище, ім’я>».  

3. У тексті листа обов’язково вкажіть наступні дані:  

i. Номер МЕВ (вказаний в СМС повідомленні), що потребує митного 
оформлення.  

ii. Ваші П.І.Б.  

iii. Ваш контактний мобільний номер телефону.  
 

Якщо для митного оформлення Вашого відправлення знадобляться додаткові 

документи або інформація, з Вами сконтактує наш фахівець з митно-брокерських операцій.  

 
ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 

 
Відповідно до п.6 ст. 233 Митного кодексу України, строк зберігання МЕВ під митним 

контролем не може перевищувати 30 календарних днів. Протягом цього строку вантаж 

повинен пройти митне оформлення, інакше буде повернутий у зворотному напрямку.  

У випадку, коли процес розмитнення вашого вантажу перевищує 20 днів, просимо  

обов'язково проінформувати про це за телефону (032) 290-19-54 або написати на електронну 

пошту brokers@novaposhtaglobal.ua 
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У разі, якщо митне оформлення МЕВ яке надійшло на ваше ім’я, не відбулося протягом 

20 днів з дати надходження (по причині не надання документів для митного оформлення, або 

з необраним способом декларування відповідно до ст. 236 Митного Кодексу України), МЕВ  

підлягає поверненню у зворотному напрямку відповідно до ст. 233 п. 6, п. 10 Митного Кодексу 

України.  

Якщо на ваше ім’я протягом однієї доби надійшло одне або декілька відправлень, сумарна 

фактурна вартість товарів у яких (тобто заявлена в супровідних документах загальна  сума їх 

вартості) перевищує суму, еквівалентну 150 Євро*: сплачується ввізне  мито  за ставкою 10% 

від суми перевищення суми безмитного ввезення та податок на додану вартість,  ставка якого 

складає 20% від суми перевищення суми безмитного ввезення.  

* еквівалент розраховується у гривні за курсом НБУ на момент митного оформлення.  

 
Вартість послуг з митного декларування відправлень, що надаються ТОВ «НП 

Глобал», складає:  

 3% від різниці між вартістю замовлення та сумою порогу безмитного ввезення - 150 

Євро для відправлень, що доставляються через сервіс Nova Poshta Shopping.  

 200,00 грн для всіх інших міжнародних експрес відправлень, вартість яких 

перевищує суму, еквівалентну 150 Євро.  

 

 0 грн для відправлень, що складаються виключно з товарів, операції з постачання 

яких на митній території України звільняються  від  оподаткування  податком  на 

додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита, відповідно до Закону  

України від 13.12.2022 року №2836-ІХ та Закону  України  від 13.12.2022 року №2837- ІХ, 

на термін дії такого звільнення.  

Вартість послуг з митного декларування відправлень, що надаються ТОВ «НП Глобал»,  

додається до загальної суми митних платежів, зазначених вище.  

 
Надаючи документи, необхідні для здійснення митного декларування МЕВ, ви (далі – 

Замовник) підтверджуєте, що Замовник ознайомлений з умовами ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ 

ПРИЄДНАННЯ про надання послуг митного брокера з декларування вантажів фізичних осіб 

ТОВ «НП ГЛОБАЛ» (далі - Договір), який розміщено за посиланням.  

 
Безумовне та повне прийняття (акцепт – у розумінні ч.2 ст.638 ЦК України) умов 

вищевказаного Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на  

отримання послуг, а саме передачі Замовником Виконавцю документів, необхідних для митного 

оформлення вантажу.  

Послуги митного декларування МЕВ з боку ТОВ «НП Глобал» є платними. З тарифами 

можна ознайомитись за посиланням.  

Контакти 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова пошта Глобал» 
 

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  

https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/customs_clearance_contract_individuals.pdf
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/customs_clearance_contract_individuals.pdf
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/customs_rates_individuals_uk.pdf
https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/customs_rates_individuals_uk.pdf
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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 
 
Одержувач коштів: Львівська митниця 
Код ЄДРПОУ: 43971343 
Банк одержувача: Казначейство України (ЕАП) 
МФО: 899998 
Розрахунковий  рахунок: 
UA668999980355729045403160947 
Призначення платежу: «Передоплата за митне оформлення» - П.І.Б одержувача та ІНН 
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