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ЗВЕДЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ 

представників служб ГУ ДПС в Херсонській 

області, АР Крим та місті Севастополі, представників 

митниці, органів місцевого самоврядування з прикордонних 

ОТГ і сільрад, бізнесу.
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АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Таврійського об’єднання
територіальних громад

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Прозорий 

кордон – чесний експорт», який виконується ГО «АРР ТОТГ» за 

підтримки проєкту «Громадської ініціативи «За чесну та прозору 

митницю» (http://tfdialogue.ier.com.ua/), який виконує Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій за сприяння 

Європейського Союзу (https://ec.europa.eu/info/index_en). 

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю 

ГО «АРР ТОТГ» і жодним чином не відображає 

точку зору Європейського Союзу.

* Під контрабандою товарів комерційного призначення  розуміється незаконне переміщення споживчих товарів  
через митний кордон України з порушенням встановлених процедур та/або з ухиленням від сплати митних 
платежів, яке не підпадає під дію норм чинного Кримінального кодексу України.

 Дослідження експертної думки відбулося протягом квітня-червня 2020 року у 
форматі онлайн-анкетування.

 Час опитування припав на початок пандемії COVID 19 в Україні та жорстких  
карантинних заходів, що вплинуло на готовність респондентів брати участь в 
опитуванні.

 Частина людей відмовлялися давати своє бачення на проблему контрабанди 
товарів комерційного призначення аргументуючи це недовірою до структур, 
котрі впливають на контрабанду, та можливими потенційними ускладненнями у  
здійсненні ними економічної діяльності.

 Усього отримано 30 відповідей. Ми вдячні тим людям, які у ці складні часи  
знайшли час, прийняли вольове рішення  і висловили власну думку із 
актуальної теми.



аудиторія 
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стикалися з 
контрабандою  

43,3% – Державні органи 

26,7% –  Фізична особа 

23,3% – Представник ТОВ, АТ 

6,7%  – Представник ФОП 

46,7% – Підакцизні товари

36,7% – Продукти харчування

26,7% – Машини та техніка

20,0% – Не стикалися 

10,0% – Овочі та фрукти
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вважають контрабанду 
злочином, який завдає 
значних економічних 
збитків державі. 

мають друзів чи знайомих, 
які здійснювали незаконне 
переміщення товарів через 
митний кордон України.

90,0%

17,2%

вважають, що без 
впровадження 
кримінальної 
відповідальності 
покращити ситуацію  із 
контрабандою в Україні є 
неможливим.

80,0%

На думку опитуваних найбільший вплив 
на контрабанду мають
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46,7%Прикордонники

Працівники митниці 76, 4%

Підприємці-ЗЕД

26,7%Фіскальні органи

27,3%

МВС 16,7%

16,7%Не знаю/важко сказати

Громадянське 
суспільство 6,7%

0%
Органи місцевого 
самоврядування

кримінальна 
відповідальність 
ТАК/НІ?

43,3%  – так, з позбавленням волі

36,7%  – так, тільки через штрафи 

13,3% – ні

6,7% – не знають 

43,3

36,7

13,3

6,7 

Загальна мета Проєкту полягає у 
посиленні спроможності 
громадянського суспільства 
брати участь у розробці 
економічної політики в Україні 
через мережу ОГС шляхом 
сприяння діяльності 
«Громадської ініціативи «За 
прозору та чесну митницю».

На червень 2020 р. до Ініціативи 
долучилися 26 громадських 
організацій з різних регіонів 
України. Громадська ініціатива 
спрямована на моніторинг 
впровадження митної реформи 
та сприяння діалогу між владою, 
бізнесом та іншими 
зацікавленими сторонами 
стосовно здійснення 
інституційної реформи митниці.

www.ier.com.ua/ua/
trade_facilitation

за що ввести 
кримінальну 
відповідальність?

75,9% – 

13,8% – 

3,4%  – товари ввезені у великому обсязі
6,8%  – не знають 

75,9

13,8

3,4
6,8

всі товари, ввезені з 
порушенням митних правил
підакцизні товари або 
ввезені у великому обсязі

вплив на економіку Херсонщини
вивезення плодово-овочевої 
продукції на непідконтрольну 
територію Криму поза 
митним контролем 

53,330,0

6,7
10,0

53,3%  – Негативно впливає

30,0%  – Не мають відповіді

10,0%  – Позитивно впливає

6,7%  – Не впливає
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