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Громадяни: 

отримують короткострокову 
вигоду у вигляді меншої ціни на 

товар (несплачене мито).

зменшують надходження коштів 
до бюджету

Держава: 

Втрачає частину митних 
відрахувань.

Не може створювати належну 
кількість робочих місць для 

громадян та підвищувати рівень 
інфраструктури в цілому в країні.



Мало грошей

Контрабанда 
(відсутність 

мита для 
держави)

Відсутність 
інвестицій в 

робочі місця та 
інфраструктуру



надходження до бюджету від митних платежів

(Джерело: звіти Державної фіскальної служби)

індикатор терпимості до контрабанди

(Джерело: проведення соціологічних опитувань 
серед населення)

опитування водіїв та пасажирів на митниці

кількість посилок з товарами з-за кордону

(Джерело: статистичні дані поштових 
операторів (Укрпошта)



Покупці контрабандних товарів (зацікавлені у отриманні 
товару, що продається в Україні за дешевшою ціною або 
покупці товарів, які не продаються в Україні)

Держава (зацікавлена у зменшенні контрабанди та 
збільшенні надходжень до бюджету)

Компанії-імпортери (зацікавлені у зростанні прибутку, 
через зростання споживання легальних товарів)

Громадяни (зацікавлені у покращенні інфраструктури, 
появі нових робочих місць)

Поштові оператори(зацікавлені у великій кількості 
посилок, які прямо впливають на їх доходи)



поширення забезпечує 
дотримання та реалізацію 
конституційних прав і свобод 
людини на інформацію, та 
переважає право 
громадськості знати певну 
інформацію над потенційною 
шкодою від її поширення.

01
поширення такої інформації є 
легітимною, необхідною та 
доцільною в демократичному 
суспільстві.

02
призводить до покращення 
добробуту населення.

03



Зниження кількості 
поштових 
відправлень, що 
здійснюються через 
фіктивних осіб.

1

Зменшити кількість 
товарів, що 
перетинають кордон 
без митного 
оформлення.

2

Зниження кількості 
громадян, що готові 
купити дешевший 
контрабандний товар 
замість легального.

3



Розміщення 
плакатів про 

шкоду 
контрабанди

Розповсюдження 
листівок

Проведення 
лекцій у 

навчальних 
закладах

Створення  
державного 

каналу на 
Youtube



Плакати розміщуються у державних установах, з 
найбільшим контактом із людьми. Зокрема у 
школах, університетах, поштових відділеннях 
тощо.

Плакати повинні протягом тижня бути розміщені 
працівниками державних органів на 
інформаційних стендах або на видному місці, щоб 
громадяни мали змогу ознайомитися з 
інформацією, що на них розміщена.

Плакати повинні висіти від 3 до 6 місяців, щоб 
максимальна кількість населення могла 
ознайомитися з проблемою



повинні розповсюджуватися працівниками митної служби 
при перетині громадянами кордону та операторами 
поштових відділень при отриманні клієнтами посилок та 
листів

У листівках на митниці повинна міститись інформація про 
шкоду контрабанди та про те, що кошти могли б піти на 
покращення інфраструктури у прикордонних зонах та 
створення нових робочих місць.

Листівки у поштових відділеннях повинні містити 
аналогічну інформацію, проте інформація про вигоду 
повинна стосуватися специфіки регіону, наприклад що 
кошти могли б піти на будівництво лікарні, покращення 
надання комунальних послуг або підвищення пенсій, тощо 



Проводяться працівниками державної 
митної служби або волонтерами

Тривалість: 6 місяців

Лекції проводяться серед студентів та 
школярів у вищих навчальних закладах та 
школах України

Доповідачі повинні розповісти про 
негативні наслідки контрабанди



Кожне відео повинно бути присвячено 
конкретній темі, одною з яких може бути 
зокрема зображення походження та 
причин існування мита

Відеоматеріали для Youtube каналу 
мають бути створені цікавими, але 
водночас простими у розумінні

Основна аудиторія - молодь 16-30 років



0,06 млн грн
3%

1,28 млн грн
68%

0,33 млн грн
18%

0,2 млн грн 
11%

БЮДЖЕТ (6 місяців)

Плакати - 25 000 шт Брошури - 500 000 шт З/П Контент менеджера та аніматора Реклама Youtube каналу

Загалом –
1,87 млн грн



Перед та після кампанією потрібно провести опитування та проаналізувати 
показники кількості посилок та надходжень від митних платежів. Очікується, що 
надходження до бюджету повинні зрости одночасно зі зниженням кількості 
міжнародних посилок поштових операторів та зниженням індексу терпимості до 
контрабанди.

Виграш отримає державний бюджет, через зростання надходжень до нього, 
імпортери та торгові мережі – від отримання більшого прибутку від зростання 
продажів легальної продукції, покупці – від отримання більш якісних товарів, які 
сертифіковані в Україні, а також можливість отримання української гарантії на 
складну технічну продукцію, що ввезена легально та сертифікована в Україні. 

Громадяни отримують потенційну вигоду у покращенні інфраструктури, кошти на 
яку будуть виділені із доходу отриманого з митних платежів. Поштові оператори, в 
свою чергу, отримають короткостроковий програш через зменшену кількість 
посилок, однак їх довгостроковий виграш полягає у зростанні кількості майбутніх 
посилок. 

Результат повинен бути видимим після 6 місяців кампанії


