
Яким видам контролю (крім митного) підлягають товари, що 

переміщуються через митний кордон України та які документи 

підтверджують здійснення таких видів контролю? 
ЗІР, категорія 212.06 

Відповідно до частини першої ст. 319 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року 

№ 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ) товари, що переміщуються через митний 

кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-

епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному 

контролю, а також державному контролю за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. 

Листом ДФС від 04.04.2018 № 10248/7/99-99-18-03-01-17 «Про реалізацію Закону 

України» надано роз’яснення щодо здійснення державного контролю за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин. 

У пунктах пропуску через державний кордон України вищезазначені види державного 

контролю (крім радіологічного та державного контролю за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин) здійснюються органами доходів і зборів у формі попереднього документального 

контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на 

здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.  

Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через 

державний кордон України затверджено постановою Кабінету Міністрів України                                    

від 05 жовтня 2011 року № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон України» (далі – Порядок № 1030). 

Для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або 

експедитор чи уповноважена особа надає посадовій особі митного органу документи та/або 

відомості, необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю (п. 4 Порядку    

№ 1030), зокрема: 

 для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів (під час 

ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) - міжнародний санітарний 

сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), якщо такий 

сертифікат вимагається санітарними заходами; 

 для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів: 

 міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал 

документа) (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту); 

 реквізити дозволу на ввезення в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю у 

випадках, визначених ст. 83 Закону України від 25червня 1992 року № 2498-XII                    

«Про ветеринарну медицину» (під час ввезення товарів на митну територію України, 

крім транзиту); 

 відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, 

кормових добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного 

посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, 

крім транзиту); 



 для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев’яного пакувального 

матеріалу як супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 

4415 згідно з УКТЗЕД (під час ввезення товарів на митну територію України або 

транзиту) - фітосанітарний сертифікат, який видається державним органом з карантину і 

захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал 

документа); 

 для здійснення екологічного контролю товарів: 

 свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів 

(оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту 

небезпечних вантажів згідно із Законом України від 06 квітня 2000 року № 1644-IIІ         

«Про перевезення небезпечних вантажів» (далі – Закон № 1644); 

 свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі 

(оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту 

небезпечних вантажів згідно із Законом № 1644); 

 реквізити висновку Міністерства природи України про те, що відходи, які включені до 

Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію п.п. 6 - 33 Положення про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 

(під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних відходів); 

 відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів,           

а саме: серія, номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення 

товарів на митну територію України, крім транзиту); 

 для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей (під час ввезення 

товарів на митну територію України, крім транзиту) - свідоцтво на право вивезення 

культурних цінностей, якщо це передбачено законодавством держави, з якої культурні 

цінності ввозяться на митну територію України. 

Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 

України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного 

товару видів контролю, зазначених у частинах першій та п’ятій ст. 319 МКУ. При вивезенні 

товарів за межі митної території України радіологічний контроль може здійснюватися в 

органах доходів і зборів відправлення при завершенні митного оформлення або у пунктах 

пропуску через державний кордон України при завершенні митного контролю товарів. 

Види контролю, зазначені у частині першій ст. 319 МКУ, здійснюються з використанням 

засобів інформаційних технологій, у тому числі електронної бази даних щодо товарів, 

переміщення яких контролюється іншими державними органами в частині дотримання 

заборон щодо переміщення цих товарів через митний кордон України. Державні органи, що 

здійснюють зазначені види контролю, зобов’язані надавати органам доходів і зборів для 

здійснення такого контролю необхідну інформацію в електронному вигляді. 

Згідно з частиною другою ст. 264 МКУ відомості про документи, визначені частиною 

третьою ст. 335 МКУ, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у 

встановленому порядку в митній декларації. На вимогу органу доходів і зборів декларант або 

уповноважена ним особа зобов’язані надати органу доходів і зборів оригінали таких 

документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не 

передбачено подання оригіналів. 

Крім того Класифікатором документів, розділ 5 «Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші 

документи, що підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний 

кордон України», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012                      



№ 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної 

справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій», передбачено 

внесення до 44 графи митної декларації інформації про позитивні результати здійснення 

санітарно-епідеміологічного контролю товару (наявність на товаросупровідних документах 

відбитку штампу «Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено»); про позитивні 

результати здійснення екологічного контролю товару (наявність на товаросупровідних 

документах відбитку штампу «Екологічний контроль ввіз/вивіз дозволено»); про позитивні 

результати здійснення фітосанітарного контролю товару (наявність на товаросупровідних 

документах відбитку штампів «Ввезення в Україну дозволено», або «Транзит по Україні 

дозволено», або «Вивезення з України дозволено»); про позитивні результати здійснення 

радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають 

екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампу 

«Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено»). 


