
Проект Закону України  

«Про внесення змін до Митного кодексу України,  

щодо узгодження процедур попереднього 

документального контролю із вимогами ЄС» 

Сектор "Сільське господарство" 



Проблематика 

З 2010 року  

більшість товарів,  

в тому числі із високим 

ступенем ризику, 

перетинають 

державний кордон 

України  

без контролю 

представника 

компетентного органу  

вантажів,  

що підпадають під контроль, 

перетнули кордон за 2015 рік 

Статистика випадків надзвичайних ситуацій 

медико-біологічного характеру* 

Збільшення числа НС природного характеру відбулося переважно за 

рахунок пов'язаних з окремими випадками екзотичних та особливо 

небезпечних інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин 

*За даними МНС 



Основна мета законопроекту 

Виправити процедуру попереднього документального контролю 

(ПДК), щоб його здійснювали фахівці компетентного органу, а не 

митники  

Привести вимоги державного контролю на кордоні до 

аналогічних у ЄС 

Унормувати взаємодію між ЦОВВ щодо здійснення контрольних 

процедур 

Відновити належний рівень попередження занесення на 

територію України збудників хвороб спільних для тварин і 

людини, а також зменшення ризику завезення небезпечних 

продуктів 



Основні зміни 

Вводиться обов’язковість попереднього повідомлення органів 

доходів і зборів про намір переміщення товарів через кордон для 

відповідної оцінки ризиків та здійснення попередньої перевірки 

документів 

У органу доходів та зборів вилучається невластива йому функція 

перевірки спеціалізованих документів і вона повертається до 

компетентних органів 

Доповнюються процедури взаємодії між органом доходів і зборів 

та компетентними органами 



Зміна процедур 

Чинний порядок Зміни, що пропонуються 

ПДК – попередній документальний контроль 
ПМД – попереднє митне декларування 



Очікувані вигоди 

Зменшення ризику занесення на 

територію України збудників 

хвороб спільних для тварин і 

людини, а також - завезення 

небезпечних продуктів 

Виконання рішень щодо 

приведення процедур контролю  

у відповідність до вимог ЄС та 

інших зобов’язань 

Зменшення рівня неузгодженостей 

та потенційних конфліктів між 

ЦОВВ при прийнятті рішень 

Скорочення витрат часу на 

очікування рішення 

компетентного органу 

 

Зменшення ризиків та витрат  

в разі відмови 

 

Можливість заздалегідь 

отримати інформацію про 

попереднє рішення 

 

 

Для держави Для бізнесу 



Чинне регуляторне поле 

Митний кодекс України 

 

Закон України  

„Про ветеринарну медицину” 

 

Закон України   

„Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів” 

 

ДИРЕКТИВА РАДИ 77/93/ЄEC про захисні заходи 

проти розповсюдження в державах-членах 

шкідливих організмів рослин або рослинних 

продуктів. 

ДИРЕКТИВА РАДИ 97/78/ЄC, що встановлює 

принципи керування організацією ветеринарних 

перевірок. 

ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/29/ЄС про захисні заходи 

проти ввезення до Співтовариства організмів, 

шкідливих для рослин і рослинної продукції і проти їх 

розповсюдження в межах Співтовариства. 

ПОСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І 

РАДИ (ЄС) 178/2002. Встановлення загальних 

принципів і вимог харчового  законодавства, 

створених Європейською Владою. 

Міжнародна Конвенція про узгодження умов 

проведення контролю вантажів на кордонах. 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 

brdo.com.ua 

      


