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Секція 5. ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА 
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ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СТОЛІВ ЗМІННОЇ ВИСОТИ  

ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН  

У РЕЖИМІ «ІМПОРТ» 
 

Г.І. Дюкарева, Н.П. Савчук 
 

Досліджено порядок та особливості проведення митного контролю 

та митного оформлення комп’ютерних столів змінної висоти в режимі 

«імпорт», розглянуто порядок складання попередньої митної декларації, 

організацію митної експертизи, визначено порядок проведення досліджень. 

Узагальнено методи дослідження комп’ютерних столів у митних 

лабораторіях, визначено особливості складання висновку експерта за 

результатами експертизи. 
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стіл, метод дослідження, імпорт. 

 

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СТОЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ 
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ГРАНИЦУ В РЕЖИМЕ «ИМПОРТ» 
 

Г.И. Дюкарева, Н.П. Савчук 
 

Исследован порядок и особенности проведения таможенного 

контроля и таможенного оформления компьютерных столов переменной 

высоты в режиме «импорт», рассмотрены порядок составления предыдущей 

таможенной декларации, организация таможенной экспертизы, определен 

порядок проведения исследований. Обобщены методы исследования 

компьютерных столов в таможенных лабораториях, определены 

особенности составления заключения эксперта по результатам экспертизы. 
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THE ORDER AND PECULIARITIES OF THE CUSTOMS 

CLEARANCE OF ADJUSTABLE-HEIGHT COMPUTER DESKS 

DURING THE DISPLACEMENT ACROSS THE CUSTOMS 

BORDER IN THE REGIME «IMPORT» MODE 
 

G. Dyukareva, N. Savchuck 
 

Scientific publications on advantages of standing activity and change of 

posture were reviewed. Pecularities of the development of Ukrainian market of 

adjustable-height computer desks are specified. They are presented in a wide range 

of mostly foreign-made goods. Adjustable-height computer desks are imported into 

Ukraine mainly from such countries as Russia, Denmark, Sweden, Italy, USA and 

China. The procedure, the main aspects of customs control and clearance of imports 

of adjustable-height computer desks into Ukraine by foreign manufacturers are 

reviewed. The main document that is required for customs clearance of adjustable-

height computer desks is customs declaration. The declaration contains the 

information about the product and the vehicle, which it is delivered to the custom, 

information about customs regulations and other information, used to charge 

customs duties. The list and order of presentation of customs and other documents 

required for customs control and clearance are defined. The process of registration 

prior notice of imports of goods, the use and registration of the cargo customs 

declaration are described. The simplification of customs procedures for regular 

importing companies in their compliance with customs legislation of Ukraine are 

offered. The purpose and peculiarities of customs expertise, conduct research 

adjustable-height computer desks were defined. Customs examination of adjustable-

height computer desks is carried out by customs laboratories under the procedures 

of customs control and clearance. Within expertise adjustable-height computer 

desks are reviewed and classified according to Ukrainian Classification of Goods of 

Foreign Economic Activity, the declared customs value is checked, country of origin 

is established. Methods of adjustable-height computer desks customs laboratories, 

the key requirements for drawing up an expert opinion on the results of the customs 

examination are overviewed. Within research of adjustable-height computer desks 

such quality indicators as coefficient of coating abrasion resistance, spotting 

coefficient of decorative coatings and  resistance to overturning were estimated. 

Keywords: computer desk, customs expertise, customs laboratories, import. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному 
світі постійно зростає кількість людей, які працюють сидячи за 
комп’ютерним столом. Як правило, людина, яка сидить біля 
комп’ютера, тривалий час зберігає відносно нерухоме положення, що 
негативно позначається на хребті і циркуляції крові у всьому 
організмі. Тривале перебування у сидячому положенні призводить до 
порушень постави, виникнення та розвитку захворювань прямої 
кишки, захворювань хребта – сколіозу та остеохондрозу. Поява цих 



422 

 

захворювань викликана тим, що в положенні сидячи хребет зазнає 
більших навантажень, ніж в положенні лежачи або стоячи. Люди, які 
багато сидять, мають підвищений ризик розвитку ожиріння, діабету, 
серцево-судинних захворювань і передчасної смерті [1]. 

Наукові дослідження дозволили виявити цілу низку переваг 
роботи стоячи порівняно із роботою сидячи: зменшення болю у спині, 
підвищення продуктивності праці, покращення настрою та 
енергетичних рівнів, зниження рівня цукру в крові, зниження ризику 
ожиріння та захворювань серця. 

Зростає кількість людей, які піклуються про своє здоров’я та 
намагаються зменшити вплив зазначених негативних факторів роботи 
сидячи. Столи змінної висоти, для роботи стоячи та сидячи набирають 
все більшу популярність, оскільки допомагають користувачу легко та 
швидко змінювати положення. Попередні дослідження свідчать, що 
використання такого столу надає значні переваги для здоров’я і 
збільшує продуктивність праці [2]. 

На українському ринку переважають комп’ютерні столи змінної 
висоти закордонного виробництва (Росія, Данія, Швеція, Італія, США, 
Китай). Це вимагає чіткого митного регулювання та контролю 
надходження цих товарів на внутрішній ринок. Митний контроль 
захищає ринок від неякісної продукції і створює умови для розвитку 
вітчизняного виробника. 

Отже, актуальним є удосконалення технології митного 
контролю за переміщенням комп’ютерних столів змінної висоти у 
режимі імпорту, порядку митного оформлення та проведення митної 
експертизи імпортованої продукції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглянемо 
наукові дослідження, які свідчать про переваги роботи стоячи. 

Зменшення болю у спині. Проведено дослідження за участю 
людей, які страждали від хронічного болю в спині. Вони повідомили 
про зменшення болю в попереку на 32% після кількох тижнів 
використання столів для роботи стоячи. Інше дослідження довело, що 
використання такого столу зменшує біль у верхній частині спини та 
шиї на 54% вже після 4 тижнів. Проте позитивний ефект зникав вже за 
2 тижні, якщо люди переставали користуватись столом [3]. 

Підвищення продуктивності праці. Під час одного з досліджень, 
60 молодих співробітників офісу використовували стіл для роботи 
стоячи протягом 4 годин кожен день – це позитивно позначилось на 
кількості слів, надрукованих за хвилину та призвело до зниження 
кількості помилок [4]. 

Столи для роботи стоячи мають позитивний вплив на загальне 
самопочуття. У 7-тижневому дослідженні учасники, які працювали за 
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столом стоячи, відчували менше стресу та втоми, ніж ті, хто сидів. 
Крім того, 87% тих, хто працював стоячи, повідомили про підвищення 
рівня бадьорості та енергії протягом всього дня. Ці результати 
співпадають зі ще одним дослідженням про зв’язок сидіння та 
психологічного здоров’я, де час, проведений сидячи, напряму 
пов’язаний з підвищеним ризиком депресії та тривоги [5].  

Дослідження за участі 23 офісних працівників показало, що 
зміна положення між стоянням та сидінням кожні 30 хв протягом 
робочого дня зменшили підвищення рівня цукру в середньому на 
11,1% [6]. 

Сучасний український ринок комп’ютерних столів змінної 
висоти активно розвивається. Він складається із двох основних 
сегментів: столи з використанням електричних підйомників; столи з 
використанням газових пневматичних пружин (газліфтів). Столи з 
використанням електричних підйомників можуть мати одну, дві або 
три ніжки; стільницю прямокутної, кутової, круглої форми; широкий 
діапазон зміни висоти (від 50 до 130 см) та високу вантажопідйомність 
(до 200 кг), але такі столи мають відносно високу ціну та потребують 
приєднання до електромережі. Столи із використанням газліфтів 
можуть мати одну або дві ніжки; стільницю прямокутної або круглої 
форми; порівняно менший діапазон зміни висоти (від 60 до 120 см) та 
нижчу вантажопідйомність (до 80 кг), проте вони є значно 
дешевшими. 

На вітчизняному ринку представлена продукція як українських 
так і закордонних підприємств. До вітчизняних торгівельних марок 
належать «Stiystil», «Homelift», «Mensadesk», а до іноземних – 
«Conset» (Данія), «Ergostol» (Росія), «IKEA» (Швеція), «Kettler» 
(Німеччина) та ін. Кількість закордонних виробників, що постачають 
комп’ютерні столи змінної висоти на український ринок постійно 
зростає, розширюється асортимент цієї продукції. Тому обрана тема 
статті є актуальною і своєчасною. 

Мета статті – визначити порядок та особливості митного 

контролю та митного оформлення комп’ютерних столів змінної висоти 
під час переміщення через митний кордон України в режимі «імпорт».  

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою митного 
оформлення є забезпечення дотримання встановленого 
законодавством України порядку переміщення товарів і транспортних 
засобів комерційного призначення через митний кордон України, а 
також забезпечення їх статистичного обліку. Митний контроль та 
митне оформлення товарів здійснюються відповідно до типових 
технологічних схем митного контролю, Митного Кодексу України, 
«Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого 
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митного режиму», «Порядку виконання митних формальностей при 
здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної 
декларації на бланку єдиного адміністративного документа», 
«Положення про митні декларації» та інших документів у митній 
справі, чинних на день прийняття митної декларації органом доходів і 
зборів України. 

Митний режим «імпорт» передбачає сплату всіх відповідних 
митних платежів та виконання усіх необхідних митних формальностей 
перед випуском комп’ютерних столів іноземного виробництва для 
вільного обігу на митній території України та отриманням ними 
митного статусу українських товарів [7]. 

Митний контроль та митне оформлення комп’ютерних столів, 
що переміщуються через митний кордон України, завершуються 
тільки після проведення радіологічного контролю у пунктах пропуску 
через державний кордон України, що підтверджується наявністю 
відбитку штампа територіальних органів Державної екологічної 
інспекції «Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено» на 
товаросупровідних документах. 

У разі ввезення комп’ютерних столів на митну територію 
України декларант або уповноважена ним особа попередньо 
повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого столи 
будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці 
товари. Попереднє повідомлення здійснюється шляхом надання органу 
доходів і зборів попередньої митної декларації або іншого документа, 
що може використовуватися замість митної декларації. Попереднє 
повідомлення може здійснюватися у формі електронних документів 
(ЕД) із використанням засобів інформаційних технологій. У випадку 
подання декларантом електронної попередньої митної декларації (МД) 
її реєстрація, перевірка, прийняття для оформлення та постановка на 
контроль у єдиній автоматизованій інформаційній системі (ЄАІС) 
органів доходів і зборів України здійснюються в автоматизованому 
режимі за допомогою автоматизованої системи митного оформлення 
(АСМО). Обмін електронними повідомленнями та ЕД здійснюється з 
автоматичним підтвердженням їх отримання іншою стороною. Таке 
підтвердження має містити відомості про дату і час отримання 
документа [8]. 

Попередня МД складається на бланку уніфікованого 
адміністративного документа форми МД-2 або МД-3. Усі платежі в 
попередній декларації нараховуються умовно. Ввезення товару на 
територію України за попередньою митною декларацією дозволяється 
протягом 30 днів із дати її оформлення органом доходів і зборів. 
Прийняття для оформлення попередньої МД фіксується шляхом 
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проставлення відбитка штампа «Під митним контролем» (ПМК) 
посадової особи підрозділу митного оформлення (ПМО) та інших 
необхідних відміток. Постановка на контроль в ЄАІС органів доходів і 
зборів України попередньої МД на паперовому носії фіксується 
шляхом проставлення другого відбитка штампа ПМК посадової особи 
ПМО. 

У місці доставки товари і транспортні засоби пред’являються, а 
документи на них передаються органу доходів і зборів у мінімально 
можливий строк після їх прибуття. 

Для здійснення митного оформлення товарів декларант подає до 
підрозділу митного оформлення митну декларацію, заповнену згідно з 
обраним митним режимом (імпорт), електронну митну декларацію 
(ЕМД), рахунок або інший документ, який визначає вартість партії 
столів, та у випадках, встановлених Митним кодексом України, 
декларацію митної вартості, картку обліку суб’єкта ЗЕД, 
зовнішньоекономічний контракт, ТТД (накладна, багажна відомість), 
документи з контролю за доставкою вантажу (ПП), ліцензію митного 
перевізника, документи, що свідчать про країну походження товарів та 
якість товарів, касові ордера, що підтверджують сплату податків. Копії 
поданих до митного оформлення документів на паперовому носії 
засвідчуються записом «Копія. Згідно з оригіналом», особистим 
підписом і печаткою декларанта. 

За результатами виконання за попередньою МД митних 
формальностей, у разі відсутності необхідності надання додаткових 
документів та/або відомостей, призупинення митного оформлення, 
передавання МД до спеціалізованого підрозділу, проведення митного 
огляду товарів, взяття їх проб (зразків), у тому числі за результатами 
спрацювання АСАУР, посадовою особою ПМО органу доходів і зборів 
здійснюється випуск відповідно до заявленого митного режиму без 
пред’явлення органу доходів і зборів товарів, задекларованих за цією 
попередньою МД. 

У разі, коли під час виконання за попередньою МД митних 
формальностей встановлено необхідність надання додаткових 
документів та/або відомостей про товари, проведення митного огляду 
товарів, взяття їх проб (зразків), посадова особа ПМО органу доходів і 
зборів за допомогою АСМО надсилає зазначену інформацію 
Декларанту на відповідну електронну адресу. 

Основним документом, необхідним для митного оформлення 
комп’ютерних столів, є митна декларація. Автотранспортний засіб 
комерційного призначення, що використовується для переміщення 
столів через митний кордон України, не потребує окремої митної 
декларації, оскільки відомості про автотранспортний засіб вносяться 
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до митної декларації, за якою оформлено столи, книжки МДП, 
товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та 
інших супровідних документів. 

 На кожну партію комп’ютерних столів складається одна митна 
декларація на бланку єдиного адміністративного документа. Але у 
разі, якщо комп’ютерні столи мають різні країни походження та 
характеристики, відомості про них зазначаються на додаткових 
аркушах форми МД-3 [9]. 

Реєстрація МД, електронна копія якої введена до АСМО за 
допомогою інформаційного термінала, здійснюється у термін, що не 
перевищує 1 годину з часу її введення. 

Відомості, зазначені у МД, можуть бути змінені шляхом 
оформлення аркуша коригування або МД може бути відкликана 
декларантом з дозволу посадової особи органу доходів і зборів до 
моменту завершення митного оформлення цієї МД у встановленому 
порядку. 

Під час виконання митних формальностей за ЕМД декларанту 
за допомогою АСМО надсилається інформація про: 

– отримання органом доходів і зборів ЕМД у складі 
електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим 
підписом декларанта; 

– результат проведення формато-логічного контролю 
правильності заповнення граф ЕМД; 

– занесення ЕМД до ЄАІС органів доходів і зборів України; 
– реєстраційний номер, присвоєний ЕМД; 
– прийняття або відмову в прийнятті ЕМД для оформлення; 
– необхідність надання додаткових документів; 
– необхідність пред’явлення столів, транспортних засобів 

комерційного призначення для митного огляду; 
– завершення митного оформлення столів за ЕМД; 
– посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних 

формальностей за ЕМД. 
Посадова особа пункту митного оформлення перевіряє 

правильність коду товару за УКТЗЕД, визначення митної вартості, 
надходження коштів, визначення країни-походження, застосування 
заходів нетарифного регулювання ЗЕД (за необхідності). МД 
вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої 
номерної печатки посадової особи митниці. 

Наступним етапом митного оформлення є митний огляд партії 
вантажу. У разі виникнення сумніву в митного інспектора щодо 
заявлених характеристик товару або порушення чинного митного 
законодавства може бути відібрано зразки товару для митної 
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експертизи [10]. 
Митна експертиза комп’ютерних столів здійснюється митними 

лабораторіями у межах процедур митного контролю та оформлення. За 
допомогою експертизи можна класифікувати комп’ютерні столи за 
УКТ ЗЕД, перевірити їхню задекларовану митну вартість, визначити 
країну походження [11]. 

Зразки комп’ютерних столів і техніко-технологічна 
документація, взяті органами доходів і зборів для проведення 
експертизи, класифікації та верифікації сертифікатів походження 
столів, підлягають обов’язковій передачі органу доходів і зборів для 
зберігання. Запит митного органу на проведення дослідження разом із 
супровідною документацією, взятими зразками під митним 
забезпеченням та актом про їх відбір доставляються посадовою 
особою митного органу до митної лабораторії. 

Експертиза здійснюється у термін, що не має перевищувати 
одного місяця з дня надходження запиту до лабораторії [12]. 

Дослідження комп’ютерних столів змінної висоти проводиться 
за такими показниками: коефіцієнт стійкості до стирання  покриття, 
стійкість захистно-декоративних покриттів до плямоутворення, 
стійкість до перекидання, вікова категорія, тип (прямий, кутовий), 
призначення (для ноутбука, для стаціонарного комп’ютера), тип 
приводу зміни висоти стільниці (електричний, пневматичний, 
механічний), наявність підставки під системний блок, форма стільниці 
(прямокутна, кутова, фігурна), матеріал стільниці (ДСП, ЛДСП, 
деревина), матеріал каркаса, діапазон висоти регулювання, 
вантажопідйомність, швидкість зміни висоти стільниці (мм/с), напруга 
живлення, споживана потужність (за наявності електричного приводу). 

Визначення коефіцієнта стійкості до стирання покриття 
проводили відповідно до ГОСТ 27820-88 «Детали и изделия из 
древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости 
защитно-декоративных покрытий к испарению». 

Випробування комп’ютерних столів  на стійкість захистно-
декоративних покриттів до плямоутворення проводили відповідно до 
ГОСТ 27627-88 «Детали и изделия из древисины и древесных 
материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных 
покрытий к испарению». 

Випробування комп’ютерних столів  на стійкість проводили 
відповідно до ГОСТ 23380-83 «Столы ученические деревянные и на 
металлическом каркасе. Методы испытаний». 

Результати проведеної експертизи оформлюються експертом 
лабораторії як протокол досліджень (зберігається в архіві лабораторії) 
і висновок лабораторії, у якому мають бути зазначені:  
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1) місце, дата проведення експериментів;  
2) експерт, що проводив дослідження;  
3) цілі митної експертизи;  
4) об’єкти дослідження (опис зразків);  
5) матеріали та документація, які були надані експертній 

установі;  
6) короткий опис методик, зміст проведеного дослідження, його 

результати;  
7) оцінка отриманих результатів, висновки за ними.  
Після проведення експертизи зразки комп’ютерних столів та 

документація, що була надана експертній установі, повертаються 
декларанту [13]. 

Під час завершення митного огляду вповноваженою посадовою 
особою здійснюються: перевірка наявності відміток про здійснення 
контролю на попередніх етапах; за відсутності зауважень завершення 
митного оформлення та проставлення відбитка особистої номерної 
печатки, своїх прізвища та підпису в графі D МД і в інших 
товаросупровідних і товаротранспортних документах. Результати 
виконання митних формальностей вносяться відповідальною 
посадовою особою органу доходів і зборів до АСМО. 

Оформлена ЕМД, за якою здійснено випуск товарів у заявлений 
митний режим «імпорт», перетворюється на візуальну форму, 
придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі *.xps, 
засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи 
органу доходів і зборів, яка завершила митне оформлення, та 
направляється декларанту. 

Декларанту видаються оформлені документи, і він отримує 
право на розміщення столів в обраний митний режим «імпорт». 

Останнім етапом є статистичний контроль. Його здійснює 
посадова особа органу доходів і зборів шляхом доповнення 
(виправлення) граф ЕМД та внесення відомостей про номер особистої 
номерної печатки й номер особистого митного забезпечення (якщо 
накладалося). У встановлений термін уповноважена посадова особа 
забезпечує передання ЕМД до ЄАІС органів доходів і зборів України. 

Після завершення митного оформлення та розподілу документів 
аркуші з позначенням «1/6» МД, яка подавалась на паперовому носії, 
акт про проведення огляду (переогляду) столів та інші документи, що 
надавалися органу доходів і зборів декларантом на паперових носіях, 
зберігаються у справах ПМО протягом установленого строку, а після – 
передаються до архіву органу доходів і зборів. 

Висновки. У статті було досліджено особливості митного 
контролю та митного оформлення комп’ютерних столів змінної висоти 
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у митному режимі «імпорт». Була розглянута організація митної 
експертизи та робота митних лабораторій, що її проводять. Наявна 
процедура проходження митного оформлення потребує спрощення для 
тих суб’єктів ЗЕД, які є постійними імпортерами комп’ютерних столів 
змінної висоти та виконують усі вимоги законодавства в митній справі. 
Використання  столу змінної висоти може значно зменшити 
шкідливий вплив довгої роботи сидячи на організм людини. 
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ПРАВИЛЬНЕ КОДУВАННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ТОВАРІВ – 

НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ 

МИТНИХ ПРАВИЛ 

 

В.О. Акмен, С.В. Сорокіна 

 

Розглянуто актуальну проблему правильного визначення коду 

УКТ ЗЕД із метою запобігання порушенню митних правил. 

Проаналізовано існуючі види шпалер і показано, що основне значення 

під час визначення коду має основа шпалер, а не їх різноманітне 

покриття. Установлено коди на шпалери на паперовій і флізеліновій 

основі та особливості їх визначення. 

Ключові слова: зовнішньо-економічні відносини, код УКТ ЗЕД, 

шпалери, паперова основа, флізелінова основа. 

 


