
 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про результати роботи робочої групи 

з питань контролю за станом матеріально-технічного забезпечення митних 

постів та пунктів пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС на 

виконання пункту 4 Розпорядження Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики Южаніної Н.П. від 

20.10.2017 № 3 
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ЗВІТ 
місто Київ        «__» _______________2017 рік 

 

 

Про результати роботи робочої групи з 

питань контролю за станом матеріально-

технічного забезпечення митних постів та 

пунктів пропуску у зоні діяльності 

Львівської митниці ДФС на виконання 

пункту 4 Розпорядження Голови 

Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики 

Южаніної Н.П. від 20.10.2017 № 3  

 

1. Вступна частина 

 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» та на підставі Розпорядження Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики Южаніної Н.П. від 20.10.2017 року № 3 (далі – 

Розпорядження) групою народних депутатів було проведено обстеження 

прикордонної та митної інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення 

пунктів пропуску через державний кордони України, роботи вантажних митних 

комплексів у зоні діяльності Львівської митниці ДФС у наступному персональному 

складі:  

Голова робочої групи: Голова підкомітету з питань правового забезпечення 

діяльності митних органів, народний депутат України – Антонищак А.Ф. 

Члени робочої групи: народний депутат України Курячий М.П., народний 

депутат України Головко М.Й., народний депутат України Заставний Р.Й., народний 

депутат України Кришин О.Ю. За участю керівництва Львівської митниці ДФС. 

На виконання пункту 3 Розпорядження 25.10.2017 року Головою робочої групи 

був організований виїзд членів робочої групи до пунктів пропуску, які знаходяться у 

зоні діяльності Львівської митниці ДФС для вивчення стану справ та збору 

необхідних матеріалів в межах поставлених Розпорядженням завдань. 

Зокрема, робоча група відвідала міжнародні пункти пропуску для 

автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув» та «Грушів-Будомєж», де митний 

та прикордонний контроль здійснюється на території пунктів пропуску республіки 

Польща та «Рава-Руська-Гребенне», «Краковець-Корчова», «Шегині-Медика», де 

митний та прикордонний контроль здійснюється в пунктах пропуску по обидві 

сторони державного кордону.    

Під час обстеження члени робочої групи ознайомились зі станом 

інфраструктури зазначених пунктів пропуску, їх матеріальним забезпеченням,  

технічними характеристиками та переоблаштуванням, з автотранспортним 

забезпеченням митних постів, у зв’язку з чим виявлені ряд проблемних питань, які 

поряд із запропонованими шляхами їх вирішення, відображені у цьому звіті. 

 

 



2. Описова частина 
 

2.1. Митний пост «Угринів», міжнародний автомобільний пункт пропуску 

«Угринів - Долгобичув» 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська митниця ДФС 

Пункт пропуску “Угринів - Долгобичув” 

Час роботи пункту пропуску – цілодобовий; 

Категорія – міжнародний;  

Вид сполучення – автомобільний; 

Схема, за якою розбудовано – постійна; 

Штатна чисельність посадових осіб митниці в 

пункті пропуску – 45 посадові особи; 

Особливості функціонування: пункт пропуску 

розташований на території Республіки 

Польща Пункт пропуску на суміжній території: 

Республіка Польща, пункт пропуску 

«Долгобичув», 

кількість співробітників митниці на суміжній 

стороні: 41 осіб. 

  

Відкритий відповідно до Розпорядження  КМ 

України від 03.08.2005 р. № 311-р “Про 

підписання Угоди (у формі обміну нотами) між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про створення на 

українсько-польському державному кордоні 

міжнародного пункту пропуску для 

автомобільного сполучення “Угринів – 

Долгобичув” 

Наявність інших служб в пункті пропуску та  

чисельність їх працівників: 

Держприкордонслужба України – 51 

Екологічна служба –  

Фітосанітарна служба –  

Ветеринарна служба –  

Санітарно-епідеміологічна служба -  

Кількість смуг руху 

на в'їзд в Україну на виїзд з України 

6 7 

Вид транспорту 

Пропускна спроможність, 

за добу  

проектна фактична        

 (9 міс. 2017 р) 

Автотранспорт (од.): 1000 946 

   - вантажний 

 

3 

  - легковий 936 

  - автобуси 7 

Вид транспорту Всього пропущено  

за 9 міс. 2017 року 

Автотранспорт (од.): 258 388 

   - вантажний 842 

  - легковий 255 635 

  - автобуси 1 911 

Вантажі (тис. тонн)  

Обмеження щодо переміщення окремих видів 

товарів: 

Пункт пропуску не призначений для переміщення 

спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, товарів військового призначення та 

ядерних матеріалів, а також товарів, які 

підлягають ветеринарному та фітосанітарному 

контролю.  

Підприємства, що забезпечують  

діяльність пункту пропуску  

відсутні 

Проблемні питання функціонування пункту 

пропуску: 

Пункт пропуску не включений до переліку 

пунктів пропуску через державний кордон в 

яких здійснюється переміщення товарів через 

митний кордон. 

 



 Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» розташований на території Республіки 

Польща, введений в експлуатацію 26 червня 2014 року. Інфраструктура відповідає 

європейським стандартам. Режим  роботи пункту пропуску – цілодобовий, позмінний. 

В пункті пропуску здійснюють спільний контроль митні та прикордонні служби 

Республіки Польщі й України легкових автомобілів, мікроавтобусів 

вантажопідйомністю до 3.5тонн,  автобусів. Для громадян, які мають намір перетнути 

державний кордон пішки, облаштовано тимчасову пішохідну доріжку та контрольний 

павільйон на одній зі смуг для руху автобусів. Першочергово проектом разом з 

пасажирською ділянкою передбачалось влаштування вантажної ділянки пункту 

пропуску. Однак, дана вантажна ділянка на сьогодні  не збудована. Так само, не 

завершено будівництво боксу поглибленого огляду в напрямку «в’їзд на Україну», 

який мав бути переданий в користування українській стороні. За наявною 

інформацією будівництво даних об’єктів найближчим часом  не передбачається. 

       В жовтні цього року польською стороною розпочато проектування будівництва 

капітальних об’єктів та споруд пішохідного переходу в пункті пропуску «Угринів-

Долгобичув», який заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2020 року. Львівська 

митниця ДФС надала свої пропозиції щодо потреби в  приміщеннях для розміщення 

своїх структурних підрозділів. 

     Для розміщення структурних підрозділів митниці, а також підрозділів 

прикордонної служби України у підприємства з обслуговування прикордонних 

дорожніх переходів (м. Хелм, Республіка Польща) орендуються приміщення 

автовокзалу та контрольні павільйони загальною площею 2255,0 м2 відповідно до 

договору від 20.03.2017 № 138. Вартість місячної орендної плати, включаючи вартість 

комунальних послуг, становить 1 злотий за 1 м2 на місяць. Також, відповідно до акту 

приймання-передання, польською стороною Львівській митниці передано в 

користування офісні меблі, обладнання та створено належні умови для роботи. 

Станом на сьогодні, відсутня будь-яка інфраструктура з української сторони 

перед пунктом пропуску «Угринів–Долгобичув», що створює незручності для 

подорожуючих, які очікують на перетин державного кордону України. 

          У зв’язку з цілодобовим функціонуванням пункту пропуску та перетином 

громадянами кордону в пішому порядку, є нагальна потреба в облаштуванні перед 

пунктом пропуску стоянки для легкових автомобілів та автобусів, встановленні 

громадських вбиралень, проведенні освітлення прилеглої території та автомобільної 

дороги тощо. Під’їздні автошляхи до пункту пропуску знаходяться в край 

незадовільному  стані.  

 

 

 

 

 

 



2.2. Митний пост «Грушів», міжнародний автомобільний пункт пропуску «Грушів - 

Будомєж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження щодо переміщення окремих видів 

товарів: 

Пункт пропуску не призначений для 

переміщення спирту, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, товарів 

війського призначення та ядерних матеріалів.  

Пункт пропуску на суміжній території: 

Республіка Польща, пункт пропуску «Будомєж», 

кількість співробітників митниці на суміжній 

стороні: 50 осіб. 

  

Час роботи пункту пропуску – цілодобовий; 

Категорія – міжнародний;  

Вид сполучення – автомобільний; 

Схема, за якою розбудовано – постійна; 

Штатна чисельність посадових осіб митниці в 

пункті пропуску – 49 посадових осіб; 

Особливості функціонування: пункт пропуску 

розташований на території Республіки 

Польща 

Львівська митниця ДФС 

Пункт пропуску “Грушів - Будомєж” 

Підприємства, що забезпечують  

діяльність пункту пропуску  

відсутні 

Вид транспорту 

Пропускна спроможність, 

за добу  

проектна 

 

фактична        

 (9 міс. 2017 р) 

Автотранспорт (од.):   

   - вантажний 

3000 

82 

  - легковий 1540 

  - автобуси 16 

Вид транспорту Всього пропущено  

за 9 міс. 2017 року 

Автотранспорт (од.):  

   - вантажний 22339 

  - легковий 420400 

  - автобуси 4327 

Вантажі (тис. тонн) 0,63 

Кількість смуг руху 

на в'їзд в Україну на виїзд з України 

8 8 

Відкритий відповідно до Розпорядження  КМ 

України від 03.08.2005 р. № 314-р 

“Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про створення на 

українсько-польському державному кордоні 

міжнародного пункту пропуску для 

автомобільного сполучення “Грушів – Будомєж” 

Проблемні питання функціонування пункту 

пропуску: 

поганий стан під'їзних доріг до пункту 

пропуску  

 

 

Наявність інших служб в пункті пропуску та  

чисельність їх працівників: 

Держприкордонслужба України – 29 

Екологічна служба – 0 

Фітосанітарна служба – 0 

Ветеринарна служба – 0 

Санітарно-епідеміологічна служба - 0 



 

Пункт пропуску «Грушів-Будомєж»» розташований на території Республіки 

Польща, введений в експлуатацію 2 грудня 2013 року. Створена інфраструктура 

відповідає європейським стандартам. Режим  роботи даного пункту пропуску – 

цілодобовий, позмінний. В пункті пропуску здійснюють спільний контроль митні та 

прикордонні служби Республіки Польщі та України щодо легкових автомобілів, 

пасажирських  та вантажних мікроавтобусів вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Це 

значно пришвидшує процедуру проходження митного контролю. При цьому 

проходити митний контроль потрібно лише на польському боці, оскільки пункт 

пропуску збудований на польській території. 

Під розміщення своїх структурних підрозділів, а також підрозділів 

прикордонної служби України Львівська митниця ДФС орендує у підприємства з 

обслуговування прикордонних дорожніх переходів в м. Корчовій (Республіка 

Польща), відповідно до договору оренди від 15.11.2013 № 545, приміщення 

автовокзалу та контрольні павільйони загальною площею 1686,0 м2. Вартість місячної 

орендної плати, включаючи вартість комунальних послуг, становить  1 злотий  за 1 

м2. Також, згідно акту приймання-передання Львівській митниці передано офісні 

меблі, обладнання, створено належні умови для роботи. 

Станом на сьогодні, відсутня будь-яка інфраструктура з української сторони 

перед пунктом пропуску «Угринів–Долгобичув», що створює незручності для 

подорожуючих, які очікують на перетин державного кордону України. 

          У зв’язку з цілодобовим функціонуванням пункту пропуску та перетином 

громадянами кордону в пішому порядку, є нагальна потреба в облаштуванні перед 

пунктом пропуску стоянки для легкових автомобілів та автобусів, встановленні 

громадських вбиралень, проведенні освітлення прилеглої території та автомобільної 

дороги тощо.  

Фінансування будівництва пункту забезпечив Європейський Союз. Україна зі 

свого боку забезпечила будівництво дороги до нього, але з великим запізненням, що і 

гальмувало відкриття цього пункту. Як інформує Львівська митниця, з початку 

відкриття митний пункт завантажений навіть не на 10%, що пояснюють поганою 

якістю доріг з українського боку.  Під’їздні автошляхи до пункту пропуску, як і перед 

пунктом пропуску «Угринів–Долгобичув», знаходяться в край незадовільному  стані. 

Ремонт дорожнього покриття та розбудова перед пунктами пропуску інфраструктури 

дозволить збільшити транспортний потік, що позитивно відобразиться на розвитку 

прикордонного регіону в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Митний пост «Рава-Руська», міжнародний автомобільний пункт пропуску 

«Рава-Руська - Хребенне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження щодо переміщення окремих видів 

товарів: 

Пункт пропуску не призначений для переміщення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

Обмежено пропуск на територію РП  відходів 

(металобрухту).   

 

Пункт пропуску на суміжній території: 

Республіка Польща, пункт пропуску «Хребенне», 

кількість співробітників митниці на суміжній стороні: 

100 осіб.  

Час роботи пункту пропуску – цілодобовий; 

Категорія – міжнародний;  

Вид сполучення – автомобільний; 

Схема, за якою розбудовано – постійна; 

Штатна чисельність посадових осіб митниці в пункті 

пропуску – 117 посадових осіб; 

Особливості функціонування:  Пункт пропуску 

розташований на одному з основних транспортних 

зв'язків, що проходять через Україну, що включений 

як складова мережі міжнародних транспортних 

коридорів за рішенням другої Пан-Європейської 

конференції міністрів транспорту європейських країн 

(постанова КМУ  від 04.08.97 № 821) 

Львівська митниця ДФС 

Пункт пропуску “Рава-Руська-Хребенне” 

Підприємства, що забезпечують  

діяльність пункту пропуску 

- Відділення ПАТ АБ„Укргазбанк” (надання 

банківських послуг).  

- СП ТОВ «PST-Україна» (надання митно-брокерських 

послуг); 

- ТОВ «Укртрансагент» (надання митно-

брокерськихпослуг); 

- ТОВ «Львівзовніштранс» (надання митно-брокерських 

послуг),  

- ТОВ «Львівзовніштранс» (громадське харчування), 

- ТОВ «Макотрейдінг» (надання митно-

брокерськихпослуг); 

- ТОВ «Укрінтеравтосервіс» (надання митно-

брокерськихпослуг);- - 

- ФОП «Бойко» (громадське харчування).  

Вид транспорту 

Пропускна спроможність, 

за добу  

проектна фактична        

 (9 міс. 2017 р) 

Автотранспорт (од.):   

   - вантажний 

1900 

490 

  - легковий 2681 

  - автобуси 95 

Вид транспорту Всього пропущено  

за 9 міс. 2017 року 

Автотранспорт (од.):  

   - вантажний 133882 

  - легковий 731831 

  - автобуси 26025 

Вантажі (тис. тонн) 1232,51 

Кількість смуг руху 

на в'їзд в Україну на виїзд з України 

12 12 

Відкритий відповідно до Розпорядження  КМ 

України від 19.09.2002 р. № 544-р 

“Про відкриття пунктів пропуску  через 

державний кордон” 

Проблемні питання функціонування пункту 

пропуску: відсутня система зважування 

вантажних транспортних засобів, сиситема 

сканування вантажних транспортних засобів не 

працює. 

 

Наявність інших служб в пункті пропуску та  

чисельність їх працівників: 

Держприкордонслужба України –  160 чол. 

Екологічна служба – 7 чол. 

Фітосанітарна служба – за викликом 

Ветеринарна служба – за викликом 

Санітарно-епідеміологічна служба – за викликом 



Даний пункт пропуску був відкритий для автотранспортних засобів та 

громадян у 1992 році. В пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне» митний та 

прикордонний контроль здійснюється окремо по обидві сторони державного кордону. 

Через пункт пропуску здійснюється пропуск легкових автомобілів та мікроавтобусів, 

рейсових та туристичних автобусів, а також вантажних автомобілів. 

За останні роки була проведена реконструкція митної та прикордонної 

інфраструктури на польській стороні. З української сторони, після проведення повної 

реконструкції пункту пропуску «Рава-Руська», яка здійснювалась у рамках 

Національної програми TACIC 2002 року та проекту міжнародної технічної допомоги 

Європейського Союзу, новозбудована інфраструктура почала використовуватись у 

повному обсязі з 30.07.2008 року. Зокрема, було облаштовано в напрямку в’їзд та 

виїзд (в той час,  також і для розміщення адміністрації митниці) два автовокзали 

загальною площею 1460,0 м2 та 1469,0 м2, відповідно, приміщення єдиного офісу, 

бокси поглибленого огляду, металеві навіси, контрольні павільйони, приміщення для 

контрольних служб, смуги руху та стоянки для автотранспортних засобів. 

Прокладено інженерні мережі, виконаний благоустрій та огородження території.  

У рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) за Програмою 

прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» 2007-2013 рр. у 2015 

році розпочато будівництво «Фільтру пункту пропуску «Рава-Руська». Загальна 

кошторисна вартість будівництва - 15,9 млн грн.  Замовником є Державна фіскальна 

служба України, а отримувачем допомоги – Львівська митниця ДФС. Підрядником 

виконані будівельно-монтажні  роботи на суму близько 7,5 млн. грн. Зокрема, 

влаштовано 2 одиниці стаціонарних павільйонів з металевими навісами та 

електронними автомобільними вагами в обох напрямках кордону, прокладені 

зовнішні інженерні мережі, здійснене огородження території.  

        Станом на сьогодні не закуплене та не встановлене обладнання, а саме: система 

зчитування номерів, система санкціонованого доступу та відеонагляду, 107 

відеокамер, оптико-волоконні кабелі. Через відсутність фінансування призупинені всі 

будівельні роботи.  

        За наданою інформацію наразі Державною фіскальною службою України 

вирішується питання переукладання договору підряду, фінансування робіт, а також 

розглядається можливість продовження реалізації Програми. 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Договору між Урядом 

України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної 

допомоги» заплановано виділити  1,62 млн. євро  на будівництво пішохідного 

переходу в пункті пропуску  «Рава-Руська». Час реалізації  згаданого проекту 

становить 1,5 року з часу відкриття фінансування.  На даний час ДФСУ оголошений 

тендер на вибір підрядної організації. 

Державною фіскальною службою України проводяться тендерні процедури на 

закупівлю скануючої системи для  пункту пропуску «Рава-Руська».  Львівській 

митниці ДФС виділено 300 тис. грн. на розробку проекту щодо його облаштування. 

Запланована закупівля та поставка обладнання  в даний пункт пропуску до кінця 

поточного року. 

 



2.4. Митний пост «Краковець», пункт пропуску «Краковець - Корчова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження щодо переміщення окремих видів 

товарів: 

пункт пропуску не призначений для переміщення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 

Пункт пропуску на суміжній території: 

Республіка Польща, пункт пропуску «Корчова», 

кількість співробітників митниці на суміжній 

стороні: 176 осіб. 

Час роботи пункту пропуску – цілодобовий; 

Категорія – міжнародний;  

Вид сполучення – автомобільний; 

Схема, за якою розбудовано – постійна; 

Штатна чисельність посадових осіб митниці в 

пункті пропуску – 126 посадові особи; 

Особливості функціонування: пункт пропуску 

розташований на транспортному коридорі 

Берлін/Дрезден – Вроцлав – Львів – Київ 

(«Крітський» коридор № 3, Європа - Азія) 

Львівська митниця ДФС 

пункт пропуску “Краківець - Корчова” 

Підприємства, що забезпечують  

діяльність пункту пропуску  

магазин безмитної торгівлі - Українсько-німецьке 

спільне підприємство «Львів-Трейдинг»  

надання банківських послуг – ПАТ АБ 

«Укргазбанк» 

надання митно-брокерських послуг : 

УДП «Укрінтеравтосервіс», СП ТОВ «PST 

Україна», ТзОВ «Львівзовніштранс»,  

ТзОВ «Укртрансагент», ТОВ «Макотрейдінг»  

міжнародний зв'язок - ПАТ «Укртелеком» 

громадське харчування - ТзОВ «Автопорт 

Краковець»  

надання санітарно-гігієнічних послуг –  

ТзОВ «Гурман» 

Осіб, транспортних 

засобів 

Пропускна спроможність, за 

добу  

проектна фактична        

 (9 міс. 2017 р) 

Автотранспорт (од.): 2 600 3 604 

   - вантажний 500 582 

  -  легковий 2 000 2 932 

  -  автобуси 100 90 

 Особи 6 000 10 593 

Осіб, транспортних 

засобів, вантажів 

Всього пропущено  

за 9 міс. 2017 року Автотранспорт (од.): 984 133 

   - вантажний 158 926 

  -  легковий 800 602 

  - автобуси 24 605 

Особи 2 891 945 

Вантажі (тис. тонн) 1 869 

Кількість смуг руху 

на в'їзд в Україну на виїзд з України 

10 10 

Відкритий відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 № 

743-Р про відкриття пункту пропуску через 

державний кордон України з Республікою 

Польща Краківець для міжнародного 

автомобільного сполучення.  
Наявність інших служб в пункті пропуску та  

чисельність їх працівників: 

Держприкордонслужба України – 96 

Екологічна служба – 4 

Перспективи будівництва і розвитку 

 

Повна реконструкція пункту пропуску 

 

 



Пункт пропуску був відкритий для автотранспортних засобів та громадян в 

1997 році.  Митний та прикордонний контроль здійснюється окремо по обидві 

сторони державного кордону. Через пункт «Краковець – Корчова» здійснюється 

пропуск легкових автомобілів,  мікроавтобусів, рейсових та туристичних автобусів,  

вантажних автомобілів. 

  При будівництві даного об’єкту в напрямку в’їзд та виїзд (в той час також і 

для розміщення адміністрації митниці) було облаштований автовокзал загальною 

площею 6500,0 м2 з вмонтованою газовою даховою котельнею, бокс поглибеного 

огляду, металеві навіси, контрольні павільйони, смуги руху та стоянки для 

автотранспортних засобів. Прокладені інженерні мережі, побудований водозабір та 

очисні споруди, проведений благоустрій та огородження території.  

У рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) за Програмою 

прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» 2007-2013 рр. 

передбачалось закупівля для пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині» обладнання 

та спецтехніки, а саме: дизель-генераторів у кількості 2 шт.; мультикарів у кількості 2 

шт.; асеназаційної машини у кількості 1 шт. та електронних автомобільних вагів у 

кількості 1 шт. В межах цієї програми також  передбачена реконструкція газової 

дахової котельні автовокзалу МАПП «Краковець» із заміною системи опалення. 

Наразі ця програма не реалізована.  

        На даний момент Львівською митницею отримано 4 автонавантажувачі, які не 

працюють, у зв’язку з відсутністю дозволу Державної фіскальної служби України на 

їх використання через не реалізацію згаданої програми МТД. За наданою 

інформацією на сьогоднішній день Державною фіскальною службою вирішується 

питання переукладання договору підряду та розгядається можливість продовження 

реалізації Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна» 

2007-2013 рр. 

Станом на сьогодні об’єкти інфраструктури, адміністративна будівля митного 

поста «Краковець» знаходиться у незадовільному стані. 

За роки експлуатації жодний капітальний ремонт будівлі автовокзалу не 

проводився. На сьогодні на його фасаді має місце відшарування штукатурки, 

тріщини, грибкові ураження. Необхідно провести зовнішній та внутрішній ремонт 

приміщення, переоблаштувати цокольні приміщення будівлі, залишивши в ньому 

тільки складські та допоміжні приміщення, приміщення  архіву. Вхід до їдальні 

зробити  з вулиці та провести ремонтні роботи. Для зручності водіїв вантажних 

транспортних засобів оперативний підрозділ вантажної зміни перевести на перший 

поверх автовокзалу та на смуги руху автотранспорту, облаштувати приміщення  

єдиного офісу.   

       На підставі попередніх двохсторонніх домовленостей між Урядом України та 

Республікою Польщі необхідно провести розмежування пасажирського і вантажного 

руху, що сприятиме більш ефективному використанню окремих ділянок автотраси, 

зменшенню аварійності, прискоренню прикордонного та митного оформлення, 

підвищення якості процедур та ефективності контролю, скорочення часу перетинання 

кордону, збільшення пропускної спроможності, створення комфортних умов для 

вільного пересування людей, товарів, транспортних засобів.  



На сьогодні польською стороною на території Республіки Польщі прокладено 

до державного кордону автомобільну дорогу, по обидві сторони якої в напрямках 

«в’їзд» та «виїзд» установлені пункти пропуску з сучасною інфраструктурою для 

здійснення прикордонно-митних процедур відповідними польськими службами. 

З української сторони  прокладено частину автомобільної дороги А-4/М10 

(Е40) від лінії державного кордону до кільцевої дороги МАПП «Краківець», на якій 

необхідно створити відповідну інфраструктуру для проведення українськими 

службами прикордонно-митних процедур.  

Крім будівництва вищезазначеної ділянки дороги для легкового 

автотранспорту та автобусів, необхідно відновити інфраструктуру на існуючому 

пункті пропуску «Краківець», де буде залишено проведення українськими службами 

прикордонно-митних процедур вантажних транспортних засобів.  

Для цього необхідно відновити фасад автовокзалу, провести ремонт та пере- 

облаштування приміщень, пофарбувати металеві конструкції навісів, провести ремонт 

асфальтобетонного покриття, реконструювати бокси поглибленого догляду, провести 

реконструкцію очисних споруд, системи водопостачання.  

Фото 1. Стеля  у адміністративній будівлі 

 

Фото 2. Бокс поглибленого догляду 

 



2.5. Митний пост «Мостиська», міжнародний автомобільний пункт пропуску 

«Шегині-Медика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий відповідно до: Угоди між 

Урядами Республіки Польща та України від 

18.05.1992  

Постанова Кабінету Міністрів України № 

225 від 18.05.92 

Обмежено переміщення: 

 

- ввезення на митну територію України та 

переміщення транзитом суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності одягу та інших 

виробів, що використовувалися, за кодом 6309 00 

00 00 згідно з УКТЗЕД  згідно з розпорядженням 

КМ України від 8 липня 2009 р. N 777-р; 

 

-товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД, в т.ч. товарів позицій 

0201 - 0210, 0302 - 0307, 1601 - 1605 згідно з 

УКТЗЕД  (постанова КМ України від 25.07.07 

№570), крім підакцизних товарів . 

 

 

 

 

Підприємства, що забезпечують  

діяльність пункту пропуску – 

-ТзОВ «Богдан» – митно-брокерські послуги; 

-УДП «Укрінтеравтосервіс»- митно-брокерські 

послуги; 

-ТзОВ «Богдан-Рось»- громадське харчування, 

обмін валют; 

-Віділення «Укргазбанк» - обмін валют;  

-УНСП “Львів-Трейдінг” – магазин безмитної 

торгівлі. 

 

 

 

Пункт пропуску (контролю) на  

суміжній території: 

Польша, Перемишльська  митниця,  

пункт пропуску «Медика» 

Перспективи будівництва і розвитку 

 

Повна реконструкція пункту пропуску 

 

 

Час роботи пункту пропуску – 

цілодобовий;  

Категорія – міжнародний;  

Вид сполучення - автомобільний, 

пішохідний 

Схема, за якою розбудовано – постійна 

Штатна чисельність – 121  посадових осіб 

Пункт пропуску розташований на трасі  

Львів (Україна) – Краків (РП)  

Кількість смуг руху 

На в’їзд На виїзд 

9 6 

 

Вид транспорту 

Пропускна 

спроможність за добу 

проект фактична 

Автотранспорт (од):   

- вантажний 120 499 

- легковий 2200 2638 

- автобуси 150 70 

Громадяни (осіб) 

в т.ч. на 

пішох.переході 

8600 

2600 
15299 

Вид транспорту Всього пропущено за 9 

місяців 2017р. 

Автотранспорт, од.:  

- вантажний 135631 

- легковий 717404 

- автобуси 18981 

Громадяни (осіб) 4161455 

Вантажі, тис.тонн 281,2 

Львівська митниця 

Пункт пропуску “Шегині” 



 Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині-Медика»  був відкритий 

для пропуску автотранспортних засобів та громадян в 1946 році.  В даному пункті 

пропуску  митний та прикордонний контроль здійснюється окремо по обидві сторони 

державного кордону. В 1968 році збудовано приміщення автовокзалу та ряд 

допоміжних приміщень. До Олімпіади 1980 року збудовані навіси. 

 До «Євро-2012» проводилась реконструкція митної та прикордонної 

інфраструктури на польській стороні. З української сторони в 2001 році була 

проведена часткова реконструкція автовокзалу з влаштуванням шатрового даху, 

заміною вікон та оздобленням фасаду, влаштовано два навіси, переукладено частину 

інженерних мереж та виконано благоустрій території в зоні навісів. В 2012 році було 

введено в експлуатацію будівлю «Пішохідного переходу»  з двома навісами. 

На сьогодні необхідно повністю реконструювати українську частину пункту 

пропуску «Шегині», основні будівлі та споруди якого збудовані були ще в 1968 році,   

привести його до рівня європейських стандартів. 

Наразі через цей пункт пропуску здійснюється пропуск легкових автомобілів та 

мікроавтобусів, рейсових та туристичних автобусів,  вантажних автомобілів та 

пішоходів. Загальний стан пункту пропуску значно відрізняється від інфраструктури 

польської частини пункту пропуску, повну реконструкцію якої завершено у 2011 році. 

Окрім того, пропускна спроможність польської частини пункту пропуску вища від 

української частини на третину. Передумовою реконструкції є вимога, щодо 

технології проведення митного контролю та митного оформлення в частині 

розділення пасажирської та вантажної дільниці митного поста.   

 В пункті пропуску «Шегині» має місце перехрещення транспортних та 

пасажиропотоків по в’їзду та виїзду, затисненість території та складність її 

розширення. На сьогодні в пункті пропуску відсутня капітальна споруда вантажної 

дільниці для розміщення підрозділів митниці, прикордонних служб (на даний час всі 

служби знаходяться у тимчасових вагончиках модульного типу), відсутня необхідна 

кількість смуг руху автотранспорту та маневрування, площадок для накопичення, 

електронних ваг по в’їзду та виїзду, естакад, стоянок для затриманих вантажних 

транспортних засобів. Немає навісів над зонами митного контролю, не облаштовані 

складські приміщення. Необхідно реконструювати бокс поглибленого огляду, 

влаштувати рампи, встановити обладнання для проведення вантажно-

розвантажувальних робіт, рентгенустаткування. 

Реконструкція пункту пропуску дозволить запобігти перевантаженню 

транзитних вантажних перевезень, уникненню черг, збільшенню імпорно-експорних 

операцій, сприятиме боротьбі з організованою злочинністю, зниженню корупції 

завдяки використання сучасного обладнання. Даний проект прискорить розвиток 

прикордонного співробітництва, підвищить якість прикордонного та митного 

контрою, знизить час перетину кордону, підвищить пропускну спроможність,  

створить комфотні умови для подорожуючих. 

 

 

 

 



3. Висновки 

Для зручності опрацювання  проблемні питання стану інфраструктури оглянутих 

митних постів та пунктів пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС та 

запропоновані шляхи їх вирішення викладені у формі таблиці, яка наводиться нижче. 
 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Проблемні питання Шляхи вирішення 

м/п «Угринів», МАПП «Угринів - Долгобичув» 

м/п «Грушів», МАПП «Грушів - Будомєж» 

1. 

 

Відсутність з українського боку 

кордону перед пунктами пропуску 

інфраструктури для подорожуючих, 

які очікують на перетин державного 

кордону України. 

 

 

 

 

2. 

 

Не завершено будівництво боксу 

поглибленого догляду на МАПП 

«Угринів-Долгобичув» РП в 

напрямку «в’їзд в Україну», який мав 

бути переданий в користування 

українській стороні. 

м/п «Рава-Руська», МАПП «Рава-Руська - Хребенне» 

3. З 2008 року експлуатуються два 

котли фірми YАGNIS (виробництво 

Німеччина), потужність котлів 370 

кВт та 335 кВт. Котли працюють на 

дизельному паливі, на закупівлю 

якого Львівська митниця несе великі 

витрати.  

 

З метою економії бюджетних коштів 

перевести котельні  на альтернативний 

вид палива. За участю Державної 

фіскальної служби України, 

Міністерства фінансів України  

розглянути можливість виділення 

необхідних коштів зі спецфонду за 

рахунок перевиконання планових 

надходжень до Держбюджету.    

4. Скануюча система «Рапіскан» на базі 

автомобіля «Мерседес» 

(отриманаЛьвівською митницеюу 

2009 році), та сканер марки 624, 

розміщений в залі огляду 

автовокзалу в напрямку «в’їзд в 

Україну», знаходяться в неро-

бочомустані. 

За участю Державної фіскальної 

служби України, Міністерства фінансів 

України розглянути можливість 

виділення необхідних коштів на 

проведення централізованого ремонту 

зі спецфонду за рахунок перевиконання 

планових надходжень до 

Держбюджету. 

5. На центральній смузі руху 

автотранспортних засобів в 

напрямку «в’їзд вУкраїну» мають 

місце вибоїни дорожнього покриття 

(дорога на балансі ДП «Львівський 

облавтодор»). 

Ініціювати  звернення до ДП 

«Львівський облавтодор» щодо вжиття 

необхідних заходів для ремонту 

дорожнього покриття.  

м/п «Краковець», МАПП «Краковець - Корчова»  

м/п «Мостиська», МАПП «Шегині-Медика»,  МАПП «Рава-Руська» 

6. Проведення реконструкції МАПП 

«Шегіні», «Краковець», «Рава-

Руська» 

Сприяння у реалізації Закону України 

«Про ратифікацію Договору 

міжУрядом України та Урядом 



Республіки Польща про надання 

кредиту на умовах пов’язаної 

допомоги» від 03.02.2016 №977-VIII 

Ініціювання переговорних процесів 

всіма зацікавленими міністерствами, 

відомствами та органами місцевого 

самоврядування щодо перегляду 

рішення Європейської комісії про 

припинення реалізації зазначених 

проектів 

Розгляд можливості щодо практичної 

реалізації використання коштів 

держбюджету за рахунок 

перевиконання загального обсягу 

митних платежів для завершення 

реалізації інфраструктурних проектів 

Загальні питання 

8. Незадовільний стан під’їздних 

автошляхів до міжнародних 

автомобільних пунктів  пропуску.  

Сприяння у релізації Закону України 

«Про ратифікацію Договору 

міжУрядом України та Урядом 

Республіки Польща про надання 

кредиту на умовах пов’язаної 

допомоги» від 03.02.2016 №977-VIII 

щодо розбудови прикордонної 

дорожньої інфраструктури та контроль 

за його виконанням 

Законодавче врегулювання питання 

тимчасового ввезення громадянами 

транспортних засобів 

Включення МАПП «Грушів-Будомєж» 

та «Угринів-Долгобичув» до Переліку 

пунктів пропуску через державний 

кордон, в яких здійснюється 

переміщення товарів, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів 

України № 435 від 21.05.2012р. 

10. Наявність платних вбиралень та 

незадовільний стан їдальні на м/п 

«Краковець» 

Розглянути це питання за участю 

уповноважених  представників ДФСУ 

11.  Знос службового автотранспорту 

Львівської митниці ДФС  90%-100%,  

ремонт економічно невигідний. Для 

належного функціонування  митниці, 

забезпечення оперативності в роботі, 

необхідне термінове оновлення 

автопарку. 

За участю Державної фіскальної 

служби України, Міністерства фінансів 

України розглянути можливість 

виділення ДФСУ необхідних коштів на 

проведення централізованої закупівлі 

автомобілів для оперативних 

підрозділів та спецтехніки за рахунок 

перевиконання планових надходжень 

до Держбюджету. 
 

 Також слід зазначити, що матеріально-технічне забезпечення МАПП «Шегині», 

«Краковець» та «Рава-Руська» знаходиться на низькому рівні. З метою стабільного 



функціонування об’єктів інфраструктури Львівської митниці ДФС, підтримання їх у 

належному санітарному та технічному стані, в умовах обмеженості бюджетного 

фінансування та дефіцитом кошторисних призначень, є нагальна необхідність у 

виділенні додаткових коштів на проведення першочергових робіт, як-то 

реконструкція пунктів пропуску, технічне переоснащення, забезпечення сучасними 

засобами митного контролю. На сьогодні потребує відновлення дорожня розмітка, 

придбання та заміна ламп освітлення території, проведення ремонту очисних споруд,  

системи водовідведення, електропостачання,  поновлення інженерних мереж та 

комунікацій. 

 З цією метою доцільне створення Фонду розвитку митниць за рахунок кошів 

встановленого відсотку від суми перевиконання загального обсягу щомісячних 

індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час 

митного оформлення товарів. Наявність вказаного Фонду надало б можливість, поряд 

з іншим, покращити соціально-побутові умови працівників митниці за рахунок 

будівництва відомчого житла; проводити закупівлю форменого одягу для працівників 

митниці, яка на сьогоднішній день не здійснюється; оновити застаріле обладнання та 

засоби спецтехніки; проводити поточний ремонт митної інфраструктури. 

 

 Голова Робочої групи       А.Ф. Антонищак 

 

 

 


