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Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та 
інформаційної політики
Микиті ПОТУРАЄВУ

На 04-14/05-2021/333792 
від 29.10.2021

Шановний Микито Руслановичу!

Адміністрацією Держприкордонслужби в межах компетенції розглянуто 
лист Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 
політики щодо підготовки до слухань на тему: «Збереження археологічної 
спадщини та інших культурних цінностей: аналіз, проблеми та пропозиції щодо 
їх врегулювання».

Повідомляємо, що Державна прикордонна служба України, як 
правоохоронний орган спеціального призначення, відповідно до визначених 
законодавством України завдань, реалізуючи повноваження у сфері охорони та 
захисту державного кордону України, у взаємодії з іншими уповноваженими 
органами державної влади вживає заходи щодо протидії контрабанді, 
незаконному переміщенню через державний кордон України культурних 
цінностей та охорони підводної культурної та археологічної спадщини.

Слід зауважити, що відповідно до частини другої статті 561 Митного 
кодексу України завдання з контролю за переміщенням культурних цінностей 
через митний кордон України (у взаємодії з центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах 
охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і 
функціонування державної системи страхового фонду документації) належать 
до компетенції митних органів.

Разом з тим, під час здійснення оперативно службової діяльності, органами 
Державної прикордонної служби України виявляються факти незаконного 
переміщення через державний кордон України культурних цінностей. Зокрема, 
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упродовж цього року не допущено переміщення через державний кордон 
України 49 картин, 71 старовинної книги, 15236 предметів антикваріату та 31 
ікони. В усіх згаданих випадках службовими особами Державної прикордонної 
служби України здійснено інформування відповідних митних органів та/або 
органів Служби безпеки України для вжиття заходів за компетенцією.

З метою підвищення ефективності протидії порушенням законодавства 
України про охорону культурної спадщини та удосконалення алгоритмів 
взаємодії органів охорони культурної спадщини з Державною прикордонною 
службою України, пропонуємо включити до проєкту рішення слухань 
рекомендацію щодо надання Міністерством культури та інформаційної 
політики до Адміністрації Держприкордонслужби та місцевими органами 
виконавчої влади до органів охорони державного кордону та загонів морської 
охорони, в межах їх відповідальності, інформації про перелік об’єктів  
культурної та археологічної спадщини, в т.ч. підводної, які знаходяться у межах 
контрольованих прикордонних районів, територіального моря та прилеглої 
зони України, а також про зони їх охорони.

Інформуємо про готовність Державної прикордонної служби України до 
роботи з вдосконалення механізмів захисту об’єктів культурної спадщини та 
культурних цінностей.

З повагою

Голова Державної прикордонної 
служби України Сергій ДЕЙНЕКО

Анатолій Гурський 527 62 02 
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