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1.

Загальні положення

Попередній документальний контроль - форма здійснення заходів
офіційного контролю, яка полягає у проведенні в пунктах пропуску (пунктах
контролю) через державний кордон України посадовими особами митних
органів перевірки відповідних документів і відомостей, а в разі потреби, за
результатами застосування автоматизованої системи управління ризиками візуального інспектування товарів, транспортних засобів, які ввозяться на
митну територію України або поміщуються в митний режим транзиту
Заходи офіційного контролю – фітосанітарний контроль, ветеринарносанітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин, що проводяться згідно із законодавством України
Товари, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), можуть підлягати заходам офіційного контролю.
Вичерпний перелік товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), які в
разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)
підлягають заходам офіційного контролю, затверджується Кабінетом Міністрів
України 1.
Заходи офіційного контролю проводяться:
1) у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон
України - в обсязі, необхідному для надання дозволу на пропуск товарів через
митний кордон України для їх переміщення до пунктів призначення на
ПКМУ від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що
ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»
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території України чи до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території
України або випуску їх у заявлений митний режим відповідно до мети їх
ввезення в Україну у пункті пропуску (пункті контролю) через державний
кордон України;
2) у пунктах призначення на території України - в обсязі, необхідному для
надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно до
мети їх ввезення в Україну.
Заходи офіційного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю)
через державний кордон України проводяться митними органами шляхом
попереднього документального контролю.
Перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час
попереднього документального контролю, затверджується Кабінетом Міністрів
України 2.
ПЕРЕЛІК
документів і відомостей, що підлягають перевірці під час
попереднього документального контролю
Вид контролю

1. Ветеринарно-санітарний
контроль

Документи і відомості, що підлягають перевірці
під час попереднього документального
контролю
міжнародний ветеринарний сертифікат в
оригіналі, що видається країною-експортером
наявність товарів у переліку кормових добавок,
преміксів, готових кормів і ветеринарних
препаратів

2. Фітосанітарний контроль

фітосанітарний сертифікат в оригіналі, який
видається державним органом з карантину і
захисту рослин країни-експортера, що засвідчує
фітосанітарний стан товару (на товари, крім
дерев’яного пакувального матеріалу як
супровідного матеріалу для товарів, насіння і
садивного матеріалу)
фітосанітарний сертифікат в оригіналі, який
видається державним органом з карантину і
захисту рослин країни-експортера, що засвідчує
фітосанітарний стан товару, та сертифікат
країни-експортера, що засвідчує якість насіння
та/або садивного матеріалу, або сертифікат
ОЕСР і сертифікат ISTA для насіння і садивного
матеріалу за умови належності його до сорту,
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занесеного до Реєстру сортів рослин України
та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової
сертифікації яких приєдналася Україна
3. Контроль за дотриманням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні
продукти тваринного
походження, здоров’я та
благополуччя тварин
2.

міжнародний сертифікат в оригіналі (для
товарів, зазначених у Переліку продуктів, які
підлягають державному контролю на
призначених прикордонних інспекційних
постах)
транспортні (перевізні) документи

Порядок здійснення ПДК

Попередній документальний контроль розпочинається після:
− пред’явлення митному органу товарів,
− транспортних засобів комерційного призначення
− документів на такі товари в пункті пропуску (пункті контролю) через
державний кордон України.
Протягом двох годин з моменту пред’явлення товарів, транспортних
засобів комерційного призначення посадова особа митному органу під час
проведення попереднього документального контролю зобов’язана:
1) прийняти одне з таких рішень про:
надання дозволу на пропуск товарів через митний кордон України за
результатами попереднього документального контролю для переміщення їх до
пункту призначення на території України чи до пункту вивезення (пропуску) за
межі митної території України;
припинення попереднього документального контролю та залучення для
проведення заходів офіційного контролю посадової особи відповідного
уповноваженого органу;
2) внести до ЄАІС митних органів України інформацію про прийняте
рішення.
Попередній документальний контроль припиняється посадовою особою
митному органу у разі:
1) встановленої законом вимоги щодо проведення відповідного заходу
офіційного контролю відповідним уповноваженим органом;
2) ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)
живих тварин (ссавців, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб,
амфібій та рептилій);
3) ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)
живих рослин;
4) проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України відповідних санітарних заходів у зв’язку із загрозою занесення
збудників хвороб тварин на територію України;

5) наявності в ЄАІС митних органів України інформації уповноваженого
органу про встановлення ним заборони на ввезення відповідних товарів на
МТУ (у тому числі з метою транзиту) з відповідної країни;
6) відсутності документів чи відомостей, необхідних для здійснення
попереднього документального контролю;
7) отримання звернення декларанта або уповноваженої ним особи щодо
проведення заходів офіційного контролю у пункті пропуску (пункті контролю)
через державний кордон відповідним уповноваженим органом;
8) виявлення під час візуального інспектування ознак псування товарів.
У разі припинення ПДК для проведення відповідної перевірки посадовою
особою митному органу невідкладно залучається посадова особа відповідного
уповноваженого органу.
Протягом двох годин з моменту залучення до проведення заходів
офіційного контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний
кордон України посадова особа відповідного уповноваженого органу
зобов’язана:
1) прийняти одне або кілька рішень про:
надання дозволу на пропуск товарів через митний кордон України для
переміщення їх до пункту призначення на території України чи до пункту
вивезення (пропуску) за межі митної території України;
надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно
до мети їх ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через
державний кордон України;
заборону ввезення товарів на митну територію України;
необхідність проведення огляду (інспектування) товарів;
необхідність взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження
(аналізу, експертизи);
необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігації,
знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);
2) внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине
вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про прийняте рішення, про
посадову особу, яка прийняла таке рішення, та про посадову особу, яка
безпосередньо виконуватиме процедури, зазначені в абзацах п’ятому - сьомому
пункту 1 цієї частини.
Посадова особа відповідного уповноваженого державного органу,
призначена для виконання процедур взяття проб (зразків) товарів для
проведення їх дослідження (аналізу, експертизи); проведення додаткової
обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування
тощо) протягом 12 годин з моменту внесення відповідної інформації до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" зобов’язана виконати такі процедури та внести до єдиного державного
інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
інформацію про їх виконання.
Єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для
міжнародної торгівлі" в автоматичному режимі формує та надсилає декларанту

(уповноваженій ним особі), митному органу та відповідному уповноваженому
державному органу повідомлення про:
невнесення протягом встановленого строку до єдиного державного
інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформації
про прийняте рішення, про посадову особу, яка прийняла таке рішення, та про
посадову особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури щодо взяття
зразків та проведення додаткової обробки товарів із зазначенням відомостей
про відповідний уповноважений державний орган та посадову особу, яка
повинна була внести таку інформацію;
невнесення протягом встановленого строку до єдиного державного
інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформації
про виконання процедур, зазначених в абзацах п’ятому - сьомому пункту 1 цієї
частини, із зазначенням відомостей про відповідний уповноважений державний
орган та посадову особу, яка повинна була виконати такі процедури.
Пропуск через митний кордон України товарів, які в разі ввезення на
митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам
офіційного контролю, здійснюється на підставі інформації, що міститься в
ЄАІС митних органів, про надання дозволу на:
− пропуск таких товарів через митний кордон України для переміщення
їх до пункту призначення на території України чи до пункту
вивезення (пропуску) за межі митної території України; або
− випуск таких товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх
ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через
державний кордон України.
Документи та відомості для проведення заходів офіційного контролю,
крім документів і відомостей, які згідно з цим Кодексом та іншими законами
України вносяться до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине
вікно для міжнародної торгівлі" державними органами, установами та
організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або
контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів
комерційного призначення через митний кордон України, вносяться до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" декларантом (уповноваженою ним особою) до або одночасно з
поданням митної декларації з метою випуску товарів у обраний митний режим.
Посадова особа відповідного уповноваженого органу, який проводить
заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на території
України, протягом двох робочих годин з моменту внесення декларантом
(уповноваженою ним особою) до єдиного державного інформаційного вебпорталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документів та відомостей про
такі товари для проведення заходів офіційного контролю зобов’язана:
1) прийняти одне або кілька рішень про:
надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно
до мети їх ввезення в Україну;
заборону випуску товарів у заявлений митний режим відповідно до мети
їх ввезення в Україну;

необхідність перевірки оригіналів документів на такі товари;
необхідність проведення огляду (інспектування) товарів;
необхідність взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження
(аналізу, експертизи);
необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігації,
знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);
2) внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине
вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про прийняте рішення, посадову
особу, яка прийняла таке рішення, та посадову особу, яка безпосередньо
виконуватиме процедури, зазначені в абзацах четвертому - сьомому пункту 1
цієї частини.
У разі внесення декларантом (уповноваженою ним особою) до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" документів та відомостей для проведення заходів офіційного
контролю до прибуття товарів на митну територію України посадова особа
відповідного уповноваженого органу, яка проводить заходи офіційного
контролю товарів у пункті їх призначення на території України, приймає
відповідне рішення згідно з п. 1 цієї частини протягом двох робочих годин з
моменту пропуску товарів на митну територію України.
У разі якщо законодавством України передбачено здійснення в рамках
заходів офіційного контролю окремих процедур, не зазначених у пункті 1 цієї
частини, за поданням відповідного уповноваженого органу центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику,
забезпечує можливість внесення інформації про такі процедури до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" з їх однозначною ідентифікацією.
У разі якщо посадовою особою відповідного уповноваженого органу, яка
проводить заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на
території України, внесено до єдиного державного інформаційного веб-порталу
"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про необхідність
проведення огляду (інспектування) товарів, взяття проб (зразків) товарів для
проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), проведення додаткової
обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування
тощо), термін проведення відповідних процедур у рамках заходів офіційного
контролю узгоджується з використанням механізму "єдиного вікна" між
декларантом (уповноваженою ним особою), відповідним уповноваженим
органом та митним органом за принципом вибору найближчого можливого
терміну, але не пізніше ніж через вісім робочих годин від терміну,
запропонованого декларантом (уповноваженою ним особою).
Після завершення заходів офіційного контролю товарів у пункті їх
призначення на території України посадова особа відповідного уповноваженого
органу, яка їх здійснювала, зобов’язана невідкладно внести інформацію про
прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине
вікно для міжнародної торгівлі".

Випуск у відповідний митний режим (крім митного режиму транзиту)
товарів, які в разі ввезення на митну територію України підлягають заходам
офіційного контролю, здійснюється за умови наявності в ЄАІС митних органів
України інформації про надання дозволу на випуск цих товарів у заявлений
митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну за результатами
проведення таких заходів відповідними уповноваженими органами.
Якщо на момент закінчення встановлених статтею 255 цього Кодексу
строків митного оформлення в ЄАІС митних органів України відсутня
інформація про надання певним (одним чи кількома) уповноваженим органом
за результатами проведення заходів офіційного контролю дозволу на випуск
товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну та
про заборону цим же (одним чи кількома) уповноваженим органом випуску
товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну,
митний орган завершує митне оформлення цих товарів із дотриманням строків,
встановлених статтею 255 цього Кодексу. Заходи офіційного контролю щодо
зазначених товарів у такому разі проводяться відповідними уповноваженими
органами незалежно від завершення їх митного оформлення в порядку,
встановленому законодавством України. Положення цього абзацу не
застосовуються до товарів, визнаних гуманітарною допомогою відповідно до
Закону України "Про гуманітарну допомогу".
Випуск у митний режим транзиту товарів, які в разі ввезення на митну
територію України підлягають заходам офіційного контролю, здійснюється на
підставі інформації, що міститься в ЄАІС митних органів, про надання дозволу
на:
пропуск таких товарів через митний кордон України для переміщення їх
до пункту призначення на території України чи до пункту вивезення (пропуску)
за межі митної території України; або
випуск таких товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх
ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через державний
кордон України.
Інформація про випуск товарів у відповідний митний режим вноситься до
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному
режимі.
Митними органами координують роботу відповідних уповноважених
органів щодо проведення заходів офіційного контролю у пунктах пропуску
(пунктах контролю) через державний кордон України і в зонах митного
контролю на митній території України в порядку, встановленому цим Кодексом
та іншими актами законодавства України.
Режим роботи уповноважених органів, які проводять заходи офіційного
контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон
України і в зонах митного контролю на митній території України, повинен бути
узгоджений з режимом роботи відповідного підрозділу митному органу.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та
митну політику, здійснює ведення реєстру пунктів пропуску (пунктів

контролю) через державний кордон України, місць доставки, місць митного
оформлення товарів на митній території України в порядку та за формою,
затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику, а також розміщує цей
реєстр на своєму офіційному сайті та в єдиному державному інформаційному
веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".
До реєстру, зазначеного вище, за інформацією, наданою уповноваженими
органами, вносяться відомості про орієнтовний строк прибуття до кожного
пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України, місця
доставки, місця митного оформлення товарів на митній території України
посадових осіб відповідних уповноважених органів для здійснення заходів
офіційного контролю, а також про режим їх роботи. Уповноважені органи, що
здійснюють заходи офіційного контролю, зобов’язані своєчасно інформувати
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну
політику, про необхідність внесення змін і доповнень до реєстру, зазначеного у
цій частині.

