
№ Назва послуг Ціна (грн.)
 1

1 Складання основного аркуша МД (для самостійного оформлення) 1000

2
Складання кожного додаткового аркуша МД (для самостійного 

оформлення)
500

3 Оформлення МД в оперативному підрозділі митниці 500

4 Внесення змін до електронної копії МД та передрукування МД: 100

5

Складання та оформлення митної декларації «М-16», при сумарній 

фактурній вартості МЕВ від 100,01 Євро до 10000 Євро включно, для 

фізичних осіб (у відсотках від суми митних платежів, але не менше 250 грн. 

та не більше 2000 грн.)

20%, (але не 

менше 

250грн. та не 

більше 

2000грн.)

6
Додаткова оплата, за пунктами 6-8, за кожний наступний код товару згідно 

УКТЗЕД, починаючи з четвертого коду товару, для фізичних осіб
30

7
Складання «Заяви щодо здійснення митного оформлення до 100 Євро» 

або митної декларації «М-16», для самостійного оформлення
100

8 Касове обслуговування (у відсотках від суми митних платежів) 2,50%

9
Підпис листа про прийняття інвойсу до митного оформлення, 

переадресацію вантажів 
250

10
Здійснення фізичного огляду товарів, з будь-якою метою (гемологічна 

експертиза тощо)
500

11

Подання документiв в митницю на товари, що мiстять об'екти права 

iнтелектyальноi власностi, з проведенням митного огляду (пiдготовка 

документiв для запиту, фізичний огляд товарів, сканування, тощо)

650

12 Консультація агента з митного оформлення (за 30 хв.) 100

13 Доставка документів кур'єром 96

14

Отримання дозволу УкрЦСМ та інших дозвільних документів 

уповноважених органів державної влади (без врахування вартості 

складання акту, за умови надання клієнтом повного комплекту 

документів)

за 

домовленістю

15

Складання та оформлення транзитної МД типу «ТР81АА» для юридичних 

та фізичних осіб для переміщення в інші митниці (при необхідності 

доставки ліцензованим авто, додатково сплачується вартість доставки)

250

Зберігання вантажу на складі для юридичних осіб понад 5 робочих днів:

- від 1 до 10кг за 1місце за добу 25

- понад 10кг за 1місце за добу + (за кг починаючи з 11кг)
25 +1,00 

грн/кг 

Розміщення вантажу в ЗМК (підготовка документів, складські послуги) та 

термінальне обслуговування експрес-вантажу (повернення аеропортових 

зборів):   

- вантаж вагою до 10кг (включно) 50

- за кожні додаткові  5кг вантажу вагою понад 10кг до 100кг (включно)
50+1,70 

грн/5кг

- за кожні додаткові  10кг вантажу вагою понад 100кг
50+3,40 

грн/10кг

Вага округлюється до 5кг  в сторону збільшення 

18 Копіювання та друкування документів (1 аркуш) 2

16

17

1 – Ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи на митно - брокерські послуги


