
 

Чернігівська митниця ДФС повідомляє про місця митного оформлення 

транспортних засобів особистого користування   

Згідно частини 2 пункту 3 Тимчасового порядку виконання митних 

формальностей під час здійснення митного контролю транспортних засобів для 

вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2018 № 1077, структурні підрозділи 

уповноважені на здійснення митного оформлення транспортних засобів 

визначаються керівником митниці. 

 У Чернігівській митниці ДФС визначені наступні підрозділи,  

уповноважені на здійснення митного оформлення транспортних засобів та час їх 

роботи: 

Найменування підрозділу 

митного оформлення  

Місце знаходження 

підрозділу 

Час роботи 

Відділ митного оформлення 

№ 5 митного посту «Нові 

Яриловичі» 

Чернігівська обл., 

Чернігівський р-н,  

с. Рівнопілля,  

Гомельське шосе, 6 

з 09:00 до 21:00  щоденно 

Відділ митного оформлення 

№ 2 митного посту 

«Сновськ»  

Чернігівська обл.,  

м. Корюківка,  

вул. Передзаводська, 4 

понеділок - четверг з 09:00 до 18:00, 

п’ятниця з 09:00 до 16:45, обідня 

перерва з 13:00 до 13:45  

Сектор митного 

оформлення митного посту 

«Новгород-Сіверський 

Чернігівська обл.,  

м. Новгород-Сіверський, 

вул. Чкалова, 9  

понеділок - четверг з 09:00 до 18:00, 

п’ятниця з 09:00 до 16:45, обідня 

перерва з 13:00 до 13:45  

Відділ митного оформлення 

№ 2 

Чернігівська обл.,  

м. Прилуки,  

вул. Пирятинська, 2-в 

понеділок - четверг з 09:00 до 18:00, 

п’ятниця з 09:00 до 16:45, обідня 

перерва з 13:00 до 13:45 

Сектор митного 

оформлення № 3 відділу 

митного оформлення № 2 

Чернігівська обл.,  

м. Ніжин,  

вул. Борзнянський 

шлях, 57-г  

понеділок - четверг з 09:00 до 18:00, 

п’ятниця з 09:00 до 16:45, обідня 

перерва з 13:00 до 13:45 

Відділ митного оформлення 

№ 3 

Чернігівська обл.,  

смт. Козелець,  

вул. Соборності, 118 

з 09:00 до 21:00 щоденно 

 

Відповідно до частини 7 статті 365 Митного кодексу України митне 

оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за 

товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД , що підлягають 

державній реєстрації, здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій 

митній території України з пред’явленням їх цьому органу.  



При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної 

декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким 

оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими.  

При митному оформленні таких товарів у пункті пропуску через 

державний кордон України попередня митна декларація не подається. 

 
Сектор комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області 


