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Денису ШМИГАЛЮ

 

Шановний Денисе Анатолійовичу!

У межах виконання Вашого доручення від 27.07.2020 № 31655/0/1-20 за 
результатами наради 22.07.2020 під Вашим головуванням, доручення Віце-прем’єр-
міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
О. Стефанішиної від 01.09.2020 № 31665/2/1-20 (до листа МКІП від 25.08.2020 
№ 2082/6.2/20) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із дотриманням 
вимог законодавства у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України 
Міністерство культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) інформує.

У приміщенні МКІП 11.09.2020 під головуванням заступника Міністра з 
питань європейської інтеграції С. Фоменко було проведено відповідну нараду із 
залученням представників Міністерства фінансів України, Державної митної служби 
України та Київської міської державної адміністрації, під час якої обговорено 
проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення.

Варто зазначити, що 1979 року на виконання постанови Ради Міністрів СРСР 
від 12 листопада 1979 року № 1009 «Про заходи щодо попередження незаконного 
вивезення культурних цінностей за межі СРСР» започатковано діяльність 
мистецтвознавців-контролерів у пунктах пропуску через митний кордон. 

Мистецтвознавці-контролери стали працівниками управлінь культури при 
міських органах влади, зокрема, у м. Київ.

По сьогоднішній день мистецтвознавці-контролери здійснюють контроль за 
переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через митний кордон 
України.

Зокрема, такими мистецтвознавцями є фахівці відділу контролю за 
переміщенням культурних цінностей Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – відділ 
контролю Департаменту культури КМДА), які залучаються митними установами – 
Київською митницею Держмитслужби – м. Бориспіль, ДП МА «Бориспіль», 
Київською міською митницею Держмитслужби – м. Жуляни, «Аеропорт «Київ» 
(Жуляни)»; виставковий відділ, консульський відділ, відділ несупроводжуваного 
вантажу, поштовий відділ – для участі у здійсненні митного контролю шляхом 
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огляду предметів з метою встановлення їх належності/неналежності до культурних 
цінностей. 

Під час залучення митними органами до участі у митному контролі  
мистецтвознавців (у даному випадку фахівців відділу контролю Департаменту 
культури КМДА) на таких мистецтвознавців поширюється дія Митного кодексу 
України, зокрема, статті 327, а отже мистецтвознавці під час митного контролю 
здійснюють митну експертизу, а не державну експертизу культурних цінностей, 
передбачену Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей», що проводиться на заявлені до вивезення, тимчасового вивезення та 
повернуті в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучені митними або 
правоохоронними органами, конфісковані за рішенням суду та обернені відповідно 
до закону в дохід держави. 

Взаємодія фахівців відділу контролю Департаменту культури КМДА із 
співробітниками митниці у пункті пропуску ДП МА «Бориспіль», МА «Київ» 
(Жуляни) забезпечує оперативне прийняття рішень щодо переміщення через митний 
кордон України культурних цінностей та предметів, що за своїми ознаками можуть 
бути віднесені до культурних цінностей.  

Зокрема, враховуючи специфіку роботи підрозділів митного оформлення в 
пунктах пропуску «Бориспіль», «Київ» (Жуляни), що пов’язана з обмеженим часом 
перебування пасажирів у зонах митного контролю та для запобігання запізненню 
пасажирів на літак, виникає гостра необхідність оперативного прийняття рішення 
щодо пропуску/непропуску тих чи інших предметів (товарів), які можуть бути 
віднесені до культурних цінностей. Також потрібно врахувати, що працівники 
митниці не мають спеціалізованої освіти в галузі мистецтвознавства та не можуть 
без надання фахової допомоги в стислий час визначити чи є предмет, що 
переміщується через митний кордон України, культурною цінністю.

Також тісна взаємодія посадових осіб митного поста «Аеропорт Бориспіль» 
Київської митниці Держмитслужби, «Аеропорт «Київ» (Жуляни)» Київської міської 
митниці Держмитслужби з фахівцями відділу контролю Департаменту культури 
КМДА під час проведення митного оформлення товарів, що можуть бути віднесені 
до предметів мистецтва, дозволяє запобігти незаконному переміщенню культурних 
цінностей. 

Залучення посадовими особами митного поста «Аеропорт Бориспіль» 
фахівців відділу контролю Департаменту культури КМДА під час митного 
оформлення музичних інструментів, що переміщуються в режимі тимчасового 
ввезення/вивезення, також є надзвичайно необхідним, оскільки через пункт 
пропуску «Бориспіль» здійснюється переміщення не лише особистих музичних 
інструментів, а і досить часто музичних інструментів великих симфонічних 
оркестрів. 

Також посадовими особами митного поста «Аеропорт Бориспіль» фахівці 
відділу контролю Департаменту культури КМДА залучаються під час переміщення 
через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності у 
вантажних відправленнях, міжнародних поштових та експрес-відправленнях 
товарів, що можуть бути віднесені до культурних цінностей (а саме – картин, ікон, 
скульптур, поштових марок, монет, нагрудних знаків, музичних інструментів тощо).

На сьогоднішній день у пункті пропуску «Бориспіль» працюють 4 фахівця 
відділу контролю Департаменту культури КМДА, які залучаються 10 відділами 
митного оформлення (чотири робочі зміни) митного поста «Аеропорт Бориспіль» 
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для участі у здійсненні митного контролю шляхом огляду предметів з метою 
встановлення належності/неналежності предмета до культурних цінностей на таких 
напрямах:

термінал «D»,
«Прем’єр зала» терміналу «D»,
зал офіційних делегацій,
відділення Укрпошти,
склади тимчасового зберігання,
вантажний термінал.
За робочу зміну у пункті пропуску «Бориспіль» митний кордон перетинає 

значна кількість як громадян України так і іноземних громадян. Відсутність 
мистецтвознавців – фахівців відділу контролю Департаменту культури КМДА – 
призведе до затримок при здійсненні митного оформлення культурних цінностей та 
численних нарікань як з боку громадян, так і суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, а також можливих недоборів платежів до Державного бюджету.

Також варто зазначити, що відповідно до частини другої статті 383 Митного 
кодексу України особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної 
держави, членів дипломатичного персоналу представництва, а також членів їхніх 
сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає 
достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для особистого 
користування, або товари, ввезення (вивезення) яких заборонене законом або 
регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Тоді як фахівці 
відділу контролю Департаменту культури КМДА можуть оглядати і здійснюють 
такий огляд предметів з дипломатичних вантажів, які за своїми ознаками можуть 
бути культурними цінностями, і підтверджують їх належність/неналежність до 
таких.

Зважаючи на викладене та враховуючи вимоги статті 327 Митного кодексу 
України, спеціалісти та експерти (мистецтвознавці), які залучаються до участі у 
здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з 
їхньою участю у здійсненні митного контролю. 

Виплати, пов’язані із залученням органом доходів і зборів спеціалістів та 
експертів, включаючи витрати на проїзд, добові за час перебування у відрядженні 
для участі у здійсненні митного контролю та винагороду за виконану спеціалістами 
та експертами роботу, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в 
порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

При цьому, з метою здійснення діяльності відділом контролю Департаменту 
культури КМДА з проведення попередньої експертизи з метою встановлення 
належності/неналежності предмета до культурних цінностей під час залучення 
митними органами до участі у митному контролі щороку з бюджету м. Києва 
виділяються кошти КМДА (окрім зарплати фахівцям вказаного відділу) на:

- оренду приміщення в аеропортах «Бориспіль», «Аеропорт «Київ» (Жуляни)», 
- сплату комунальних послуг за орендоване Департаментом культури КМДА 

приміщення у вказаних аеропортах,
- оформлення перепусток для фахівців відділу контролю Департаменту 

культури КМАД в зону митного контролю в пунктах пропуску через митний 
кордон України,
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- оформлення допуску в зону митного контролю в пунктах пропуску через 
митний кордон України. 

За інформацією відділу контролю Департаменту культури КМДА, 2019 року 
вказаним структурним підрозділом в пунктах пропуску через митний кордон 
України було оглянуто 98 тис. 206 предметів.

Фінансування діяльності фахівців відділу контролю Департаменту культури 
КМДА під час їхнього залучення до митного контролю здійснюється з бюджету 
міста Києва та на сьогоднішній день не відшкодовується за рахунок коштів 
державного бюджету.

У зв’язку з неврегульованим питанням щодо відшкодування витрат, пов’язаних 
з участю відділу контролю Департаменту культури КМДА у здійсненні митного 
контролю, КМДА розпочато ліквідацію даного відділу, який має бути ліквідовано з 
15.10.2020.

Ліквідація відділу контролю Департаменту культури КМДА (тобто, фактична 
відсутність мистецтвознавців у пункті пропуску через митний кордон України під 
час здійснення митного контролю) спричинить колапс під час вивезення/ввезення 
громадянами України, а також резидентами/нерезидентами предметів, що за своїми 
ознаками можуть бути культурними цінностями (книги, картини, предмети 
ужиткового мистецтва, сувеніри тощо), та негативно вплине на імідж країни. 

Міністерство культури та інформаційної політики України стурбоване даною 
ситуацією і звертається до Вас з проханням надати відповідні доручення  
Міністерству фінансів України прискорити опрацювання спільно з МКІП проекту 
наказу Мінфіну про затвердження порядку здійснення митними органами 
відповідних виплат у разі залучення митним органом спеціалістів та експертів для їх 
участі у здійсненні митного контролю (за інформацією Державної митної служби 
України від 10.08.2020 № 08-1/22-02/5/9406 відповідний проект підготовлений та 
надісланий на погодження до Міністерства фінансів України) та його прийняття. 

З повагою

Міністр культури та 
інформаційної політики України                                              Олександр ТКАЧЕНКО

Інеса Татіївська 272-48-08
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