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1.  ЗАКОН УКРАЇНИ   ЗАКОН УКРАЇНИ 

2.  Про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких інших законів України щодо запрова-

дження механізму “єдиного вікна” та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при перемі-

щенні товарів через митний кордон України 

  Про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких інших законів України щодо запрова-

дження механізму “єдиного вікна” та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при перемі-

щенні товарів через митний кордон України 

3.  Верховна Рада України постановляє:   Верховна Рада України постановляє: 

4.  І. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi 

Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 - 48, ст. 552) 

такі зміни: 

  І. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi 

Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 - 48, ст. 552) 

такі зміни: 

5.  1) у підпункті 2 частини п’ятої статті 122, частині 

першій статті 140, у частині першій статті 331, частині 

другій статті 332, частині першій статті 468, підпункті 

2 частини першої статті 491 слова “види контролю” у 

всіх відмінках замінити словами  “відповідні заходи” 

у відповідному відмінку; 

-1- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 1 розділу І виключити 

Пропонується вра-

хувати 
 

6.  2) у частині першій статті 4: -2- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 2 розділу І після абзацу першого до-

повнити новими абзацами такого змісту: 

"доповнити пунктом 5-1 такого змісту: 

"5-1) візуальне інспектування – дії посадо-

вої особи органів доходів і зборів, що перед-

бачають зняття засобів забезпечення іденти-

фікації, накладених на транспортний засіб 

комерційного призначення, без виванта-

ження товарів та без їх розпакування, з ме-

тою виявлення ознак псування цих товарів; 

Пропонується вра-

хувати 
1) у частині першій статті 4: 
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пункт 9-1 виключити; 

доповнити пунктом 13-1 такого змісту: 

13-1) заходи офіційного контролю – фіто-

санітарний контроль, ветеринарно-санітар-

ний контроль, державний контроль за дотри-

манням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин, що 

проводяться згідно із законодавством Укра-

їни;"; 

7.     доповнити пунктом 5-1 такого змісту: 

8.     “5-1) візуальне інспектування – дії посадової особи 

органів доходів і зборів, що передбачають зняття за-

собів забезпечення ідентифікації, накладених на тран-

спортний засіб комерційного призначення, без виван-

таження товарів та без їх розпакування, з метою вияв-

лення ознак псування цих товарів”; 

9.     пункт 9-1 виключити; 

10.     доповнити пунктом 13-1 такого змісту: 

“13-1) заходи офіційного контролю – фітосанітар-

ний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, дер-

жавний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тварин-

ного походження, здоров’я та благополуччя тварин, 

що проводяться згідно із законодавством України;”; 

11.  доповнити пунктом 19-1 такого змісту:   доповнити пунктом 19-1 такого змісту: 

12.  “19-1) механізм “єдиного вікна” – механізм взаємо-

дії декларантів, їх представників та інших заінтересо-

ваних осіб з органами доходів і зборів, іншими держа-

вними органами, установами й організаціями, уповно-

важеними на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України, 

який забезпечує можливість одноразового подання за-

інтересованою особою в електронному вигляді через 

єдиний інформаційний веб-портал набору гармонізо-

ваних відомостей з метою дотримання вимог щодо пе-

реміщення товарів, транспортних засобів через мит-

ний кордон України, передбачених цим Кодексом, ін-

шими законами України, міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верхов-

ною Радою України, а також нормативно-правовими 

-3- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці третьому пункту 2 розділу І слова 

“інформаційний веб-портал набору гармоні-

зованих” замінити словами та знаками “дер-

жавний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” документів 

та/або”, слова “транспортних засобів” – сло-

вами “транспортних засобів комерційного 

призначення”, слова “інших законодавчих 

актів” – словами “інших законів України”, 

слова “заінтересованою особою” виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
“19-1) механізм “єдиного вікна” – механізм взаємо-

дії декларантів, їх представників та інших заінтересо-

ваних осіб з органами доходів і зборів, іншими держа-

вними органами, установами й організаціями, уповно-

важеними на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, який забезпечує можли-

вість одноразового подання в електронному вигляді 

через єдиний державний інформаційний веб-портал 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документів 

та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо 

переміщення товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон України, пе-

редбачених цим Кодексом, іншими законами України, 

міжнародними договорами України, згода на обов'яз-
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актами, виданими на основі та на виконання цього Ко-

дексу та інших законодавчих актів;”; 

ковість яких надана Верховною Радою України, а та-

кож нормативно-правовими актами, виданими на ос-

нові та на виконання цього Кодексу та інших законів 

України;”; 

13.  пункт 42 викласти в такій редакції:   пункт 42 викласти в такій редакції: 

14.  “42) попередній документальний контроль – здійс-

нення санітарних, фітосанітарних заходів щодо това-

рів, транспортних засобів, які ввозяться на митну те-

риторію України, в тому числі з метою транзиту, в пу-

нктах пропуску (пунктах контролю) через державний 

кордон України шляхом перевірки відповідних доку-

ментів і відомостей та, у разі необхідності, візуаль-

ного інспектування таких товарів, транспортних засо-

бів;”; 

-4- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац п`ятий пункту 2 розділу І викласти в 

такій редакції: 

“42) попередній документальний контроль 

– форма здійснення заходів офіційного конт-

ролю, яка полягає у проведенні в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через держав-

ний кордон України посадовими особами ор-

ганів доходів і зборів перевірки відповідних 

документів і відомостей, а у 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 тран-

зиту;”; 

Пропонується вра-

хувати 
“42) попередній документальний контроль – форма 

здійснення заходів офіційного контролю, яка полягає 

у проведенні в пунктах пропуску (пунктах контролю) 

через державний кордон України посадовими осо-

бами органів доходів і зборів перевірки відповідних 

документів і відомостей, а у разі потреби, за результа-

тами застосування автоматизованої системи управ-

ління ризиками, – візуального інспектування товарів, 

транспортних засобів, які ввозяться на митну терито-

рію України або поміщуються в митний режим тран-

зиту; 

15.   -5- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

В абзаці п’ятому пункту 2 розділу І слова 

“здійснення санітарних, фітосанітарних захо-

дів” замінити словами “здійснення держав-

ного санітарно-епідеміологічного контролю, 

санітарних, фітосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

2) 

 

16.   -6- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ І після пункту 2 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“2-1) у статті 31: 

частину першу після слів “засобів їх забез-

печення” доповнити словами “, що функціо-

нують на національному та/або міжнарод-

ному рівні”.”; 

доповнити частинами шостою та сьомою 

такого змісту:   

“6. Створення та функціонування єдиної 

автоматизованої інформаційної системи ор-

ганів доходів і зборів, автоматизованої сис-

теми митного оформлення та єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу "Єдине 

Пропонується вра-

хувати 
2-1) у статті 31: 
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вікно для міжнародної торгівлі" забезпечу-

ється спеціалізованим підрозділом централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику. 

7. Власна розробка програмного забезпе-

чення для органів доходів і зборів здійсню-

ється спеціалізованим підрозділом централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику”. 

17.     частину першу після слів “засобів їх забезпечення” 

доповнити словами “, що функціонують на національ-

ному та/або міжнародному рівні”;    

18.     Доповнити частинами шостою та сьомою такого 

змісту: 

19.     “6. Створення та функціонування єдиної автомати-

зованої інформаційної системи органів доходів і збо-

рів, автоматизованої системи митного оформлення та 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” забезпечу-

ється центральним органом виконавчої влади, що ре-

алізує державну податкову та митну політику. 

20.     7. Власна розробка програмного забезпечення для 

органів доходів і зборів здійснюється спеціалізованим 

підрозділом центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику.”; 

21.  3) частину третю статті 33 викласти в такій редакції:   3) частину третю статті 33 викласти в такій редакції: 

22.  “3. Необхідні для здійснення митного контролю та 

митного оформлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення документи (крім докумен-

тів, що містять таємну інформацію), подання яких ор-

ганам доходів і зборів передбачено цим Кодексом та 

іншими законами України, надаються цим органам ін-

шими державними органами, установами й організа-

ціями, уповноваженими на здійснення відповідних 

дозвільних або контрольних функцій стосовно пере-

міщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України, з використанням механізму “єдиного 

вікна” відповідно до цього Кодексу у вигляді елект-

ронних документів, засвідчених електронним цифро-

вим підписом.  

-7- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці другому пункту 3 розділу І слова 

“надаються цим органам” замінити словами 

“надаються органам доходів і зборів”, слова 

“транспортних засобів – словами “транспор-

тних засобів комерційного призначення, а 

слово “вигляді” – словом “формі”;. 

 

Пропонується вра-

хувати 
“3. Необхідні для здійснення митного контролю та 

митного оформлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення документи (крім докумен-

тів, що містять таємну інформацію), подання яких ор-

ганам доходів і зборів передбачено цим Кодексом та 

іншими законами України, надаються органам дохо-

дів і зборів іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до цього Кодексу у формі електронних доку-

ментів, засвідчених електронним цифровим підписом.  

23.  Замість документів, що містять таємну інформацію, 

з використанням механізму “єдиного вікна” в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

-8- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
Замість документу, що містить таємну інформацію, 

з використанням механізму “єдиного вікна” у формі 

електронного документу, засвідченого електронним 
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цифрового підпису передаються нетаємні відомості 

про такий документ: назва (тип) документа; ким вида-

ний (орган, установа, організація); ступінь секретно-

сті; дата видачі, реєстраційний номер.”; 

Абзац третій пункту 3 розділу І викласти в 

такій редакції: 

“Замість документу, що містить таємну ін-

формацію, з використанням механізму “єди-

ного вікна” у формі електронного документу, 

засвідченого електронним цифровим підпи-

сом, передаються відкриті відомості про та-

кий документ: назва (тип) документа; ким ви-

даний (орган, установа, організація); ступінь 

секретності; дата видачі, реєстраційний но-

мер.”; 

цифровим підписом, передаються відкриті відомості 

про такий документ: назва (тип) документа; ким вида-

ний (орган, установа, організація); ступінь секретно-

сті; дата видачі, реєстраційний номер.”; 

24.  4) доповнити статтею такого змісту: -9- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка №34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції: 

4) доповнити статтею такого змісту:  

“Стаття 33-1. Реалізація механізму “єди-

ного вікна” 

1. Взаємодія між декларантами, їх предста-

вника-ми, іншими заінтересованими особами 

та органами доходів і зборів, іншими держа-

вними органами, установами й організаці-

ями, уповноваженими на здійснення відпові-

дних дозвільних або контрольних функцій 

стосовно переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через ми-

тний кордон України, здійснюється з викори-

станням механізму “єдиного вікна” згідно з 

цим Кодексом. 

2. Для здійснення взаємодії, передбаченої 

частиною першою цієї статті, використову-

ється єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі”, що входить до складу інформаційно-те-

лекомунікаційної системи органів доходів і 

зборів. Адміністратором та держателем єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

є центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову та митну полі-

тику. 

Для функціонування єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” інформаційно-те-

лекомунікаційна система органів доходів і 

зборів забезпечує можливість обміну інфор-

мацією з відповідними інформаційно-телеко-

мунікаційними системами інших державних 

Пропонується вра-

хувати 
4) доповнити статтею такого змісту: 
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органів, установ і організацій, уповноваже-

них на здійснення відповідних дозвільних 

або контрольних функцій стосовно перемі-

щення товарів, транспортних засобів комер-

ційного призначення через митний кордон 

України. 

3. Для забезпечення та контролю за дотри-

манням вимог щодо переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, перед-

бачених цим Кодексом та іншими законами 

України, органами доходів і зборів, іншими 

державними органами, установами й органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, використову-

ється набір гармонізованих відомостей. 

4. Документи та відомості, надання яких 

органам доходів і зборів передбачено цим 

Кодексом та іншими законами України від 

інших державних органів, установ й органі-

зацій, уповноважених на здійснення відпові-

дних дозвільних або контрольних функцій 

стосовно переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через ми-

тний кордон України, для здійснення митних 

формальностей, надаються одноразово у фо-

рмі електронного документу, засвідченого 

електронним цифровим підписом, через єди-

ний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, та 

не потребують дублювання в паперовій фо-

рмі, крім випадків надання відкритих відомо-

стей про документи, що містять таємну інфо-

рмацію. Надання органам доходів і зборів 

для здійснення митних формальностей папе-

рового примірника документу, що містить 

таємну інформацію, здійснюється у випадках 

та порядку, встановленими цим Кодексом та 

іншими законами України. 

5. Під час взаємодії між декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими 

особами та органами доходів і зборів, ін-

шими державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 
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транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, з вико-

ристанням механізму “єдиного вікна”  забез-

печується додержання вимог щодо конфіден-

ційності інформації. 

Інформація, що надана декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими 

особами через єдиний державний інформа-

ційний веб-портал “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі”, може використовуватися 

державними органами, установами й органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, виключно відпо-

відно з компетенцією та не може розголошу-

ватися без дозволу особи, якою надано таку 

інформацію, зокрема, передаватися третім 

особам, у тому числі іншим державним орга-

нам, установам та організаціям, крім випад-

ків, визначених цим Кодексом. 

6. Гармонізація відомостей, що надаються 

через єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі”, здійснюється з метою уникнення необ-

хідності неодноразового надання декларан-

том, його представником та іншою заінтере-

сованою особою одних і тих же відомостей 

різним державним органам, установам та ор-

ганізаціям, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних фу-

нкцій стосовно переміщення товарів, транс-

портних засобів комерційного призначення 

через митний кордон України. 

Гармонізацію відомостей, що надаються 

через єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” здійснює центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику, відповідно до 

рекомендацій та на основі моделі даних Все-

світньої митної організації. 

Для гармонізації відомостей, що нада-

ються через єдиний державний інформацій-

ний веб-портал “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі”, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику, затверджує 
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набір гармонізованих відомостей для на-

дання через єдиний державний інформацій-

ний веб-портал “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі”, як нормативно-технічного до-

кумента, та забезпечує його систематичний 

перегляд. 

Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову та митну полі-

тику, для забезпечення гармонізації відомос-

тей, що надаються через єдиний державний 

інформаційний веб-портал “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”, здійснює: 

1) збір та узагальнення даних та супровід-

них документів, які згідно з цим Кодексом, 

іншими законами України, міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, а та-

кож нормативно-правовими актами, вида-

ними на основі та на виконання цього Коде-

ксу та інших законів України, підлягають по-

данню відповідними особами до державних 

органів, установ та організацій, уповноваже-

них на здійснення відповідних дозвільних 

або контрольних функцій стосовно перемі-

щення товарів, транспортних засобів комер-

ційного призначення через митний кордон 

України; 

2) обробку узагальнених даних відповідно 

до рекомендацій Всесвітньої митної органі-

зації; 

3) зберігання даних, що надаються через 

єдиний державний інформаційний веб-пор-

тал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”; 

4) визначення змісту та формату даних для 

подання через єдиний державний інформа-

ційний веб-портал “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” у відповідності з моделлю 

даних Всесвітньої митної організації; 

5) відстеження змін і доповнень до моделі 

даних Всесвітньої митної організації та реко-

мендацій Всесвітньої митної організації для 

подальшого їх використання; 

6) розміщення на своєму офіційному сайті 

інформації про функціонування єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”; 

7) інші функції, передбачені законодавст-

вом, необхідні для забезпечення функціону-

вання єдиного державного інформаційного 
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веб-порталу “Єдине вікно для між-народної 

торгівлі”. 

7. Єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” забезпечує: 

1) обмін документами та відомостями сто-

совно переміщення товарів, транспортних за-

собів комерційного призначення через мит-

ний кордон України між особами, зазначе-

ними в частині першій цієї статті; 

2) передання державними органами, уста-

новами й організаціями, уповноваженими на 

здійснення відповідних дозвільних або конт-

рольних функцій стосовно переміщення то-

варів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, 

відповідних дозвільних документів та/або ві-

домостей про включення (виключення) то-

вару до (з) відповідного реєстру органам до-

ходів і зборів, декларантам, їх представникам 

та іншим заінтересованим особам у формі 

електронних документів, засвідчених елект-

ронним цифровим підписом; 

3) передання уповноваженими держав-

ними органами органам доходів і зборів, де-

кларантам, їх представникам та іншим заін-

тересованим особам інформації про встанов-

лені ними відповідно до законів чи міжнаро-

дних договорів України, згода на обов'язко-

вість яких надана Верховною Радою України, 

заборон на переміщення у відповідному на-

прямку товарів через митний кордон України; 

4) використання органами доходів і зборів 

відомостей з відповідних реєстрів та/або до-

кументів для контролю дотримання встанов-

лених заборон та/або обмежень на перемі-

щення товарів через митний кордон України; 

5) надання уповноваженими органами, які 

проводять заходи офіційного контролю щодо 

товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, які ввозяться на митну терито-

рію України (у тому числі з метою транзиту), 

відомостей про результати проведення таких 

заходів органам доходів і зборів, декларан-

там, їх представникам та іншим заінтересова-

ним особам; 

6) використання органами доходів і зборів 

інформації, наданої декларантами, їх пред-
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ставниками, іншими заінтересованими осо-

бами та державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, для 

прийняття відповідних рішень щодо пропу-

ску товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон Укра-

їни, їх випуску у відповідний митний режим; 

7) регулярне інформування відповідних 

державних органів, установ й організацій, 

уповноважених на здійснення відповідних 

дозвільних або контрольних функцій стосо-

вно переміщення товарів, транспорт-них за-

собів комерційного призначення через мит-

ний кордон України, про здійснення митних 

формальностей на підставі відповідних до-

звільних документів або відомостей про ная-

вність (відсутність) товару у відповідному 

реєстрі, внесеному до єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, шляхом надання 

інформації про товари, переміщені через ми-

тний кордон України за відповідний період 

(відомості про дозвільний документ або ре-

єстр; митний режим, декларанта, відправ-

ника, одержувача; найменування країни по-

ходження товарів (за наявності), відправ-

лення та призначення; найменування товару; 

код товару згідно з УКТ ЗЕД; відомості про 

кількість товару у кілограмах (вага брутто та 

вага нетто) та інших одиницях виміру); 

8) багаторазове використання одноразово 

внесеної інформації; 

9) можливість координацію органами дохо-

дів і зборів проведення заходів офіційного ко-

нтролю уповноваженими органами; 

10) здійснення декларантами, їх представ-

никами, іншими заінтересованими особами 

сплати відповідних митних платежів, єди-

ного збору, плати за здійснення митних фор-

мальностей органами доходів і зборів, плати 

за проведення заходів офіційного контролю 

уповноваженими органами; 

11) передання декларантами, їх представ-

никами та іншими заінтересованими особами 
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до органів доходів і зборів передбачених за-

конодавством України з питань державної 

митної справи документів, відомостей, заяв, 

запитів тощо та отримання зворотної інфор-

мації та відповідей від органів доходів і збо-

рів; 

12) розмежування доступу до інформації 

згідно з компетенцією державних органів, ін-

ших установ й організацій, уповноважених 

на здійснення відповідних дозвільних або ко-

нтрольних функцій стосовно переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України; 

13) безстрокове збереження інформації, її 

архівацію та відновлення. 

8. Єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” працює постійно (24 години щоденно), 

крім часу, необхідного для його технічного 

обслуговування. 

Технічне обслуговування єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” проводиться у 

часові проміжки з незначною кількістю звер-

нень до порталу декларантів, їх представни-

ків, інших заінтересованих осіб. 

Інформація про запланований час техніч-

ного обслуговування єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” розміщується на офі-

ційному сайті  центрального органу виконав-

чої влади, що реалізує державну податкову та 

митну політику, не пізніше, ніж за 24 години 

до початку його проведення. 

У випадку виходу з ладу єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” строки, визна-

чені цим Кодексом, що пов’язані з його робо-

тою, призупиняються на період до віднов-

лення його роботи. 

Інформація про вихід з ладу єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” та віднов-

лення його роботи невідкладно розміщується 

на офіційному сайті центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну подат-

кову та митну політику. 

9. Порядок взаємодії між декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими 
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особами та органами доходів і зборів, іншими 

державними органами, установами й органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України, з використанням ме-

ханізму “єдиного вікна” затверджується Ка-

бінетом Міністрів України.” 

25.  “Стаття 33-1. Реалізація механізму “єдиного вікна”   “Стаття 33-1. Реалізація механізму “єдиного вікна” 

26.  1. Взаємодія між декларантами, їх представниками, 

іншими заінтересованими особами та органами дохо-

дів і зборів, іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів че-

рез митний кордон України, здійснюється з викорис-

танням механізму “єдиного вікна” згідно з цим Коде-

ксом. 

  1. Взаємодія між декларантами, їх представниками, 

іншими заінтересованими особами та органами дохо-

дів і зборів, іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни, здійснюється з використанням механізму “єди-

ного вікна” згідно з цим Кодексом. 

27.  2. Для здійснення взаємодії, передбаченої частиною 

першою цієї статті, використовується єдиний держав-

ний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для між-

народної торгівлі”, що входить до складу інформа-

ційно-телекомунікаційної системи органів доходів і 

зборів. Центральний орган виконавчої влади, що реа-

лізує державну податкову та митну політику, забезпе-

чує створення та функціонування єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі”, є його держателем та адміністрато-

ром. 

  2. Для здійснення взаємодії, передбаченої частиною 

першою цієї статті, використовується єдиний держав-

ний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для між-

народної торгівлі”, що входить до складу інформа-

ційно-телекомунікаційної системи органів доходів і 

зборів. Адміністратором та держателем єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” є центральний орган вико-

навчої влади, що реалізує державну податкову та ми-

тну політику. 

28.  Для функціонування єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” інформаційно-телекомунікаційна система 

органів доходів і зборів забезпечує можливість обміну 

інформацією з відповідними інформаційно-телекому-

нікаційними системами інших державних органів, ус-

танов і організацій, уповноважених на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функцій стосо-

вно переміщення товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України. 

  Для функціонування єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” інформаційно-телекомунікаційна система 

органів доходів і зборів забезпечує можливість обміну 

інформацією з відповідними інформаційно-телекому-

нікаційними системами інших державних органів, ус-

танов і організацій, уповноважених на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функцій стосо-

вно переміщення товарів, транспортних засобів коме-

рційного призначення через митний кордон України. 

29.  3. Для забезпечення та контролю за дотриманням 

вимог щодо переміщення товарів, транспортних засо-

бів через митний кордон України, передбачених цим 

  3. Для забезпечення та контролю за дотриманням 

вимог щодо переміщення товарів, транспортних засо-

бів комерційного призначення через митний кордон 
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Кодексом та іншими законами України, органами до-

ходів і зборів, іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів че-

рез митний кордон України, використовується набір 

гармонізованих відомостей. 

України, передбачених цим Кодексом та іншими за-

конами України, органами доходів і зборів, іншими 

державними органами, установами й організаціями, 

уповноваженими на здійснення відповідних дозвіль-

них або контрольних функцій стосовно переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, використову-

ється набір гармонізованих відомостей. 

30.  4. Документи та відомості, надання яких органам 

доходів і зборів передбачено цим Кодексом та іншими 

законами України уповноваженими державними ор-

ганами, іншими установами та організаціями для здій-

снення митних формальностей, надаються однора-

зово в електронному вигляді із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису через єдиний держа-

вний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”, та не потребують дублювання 

в паперовій формі, крім випадків надання нетаємних 

відомостей про документи, що містять таємну інфор-

мацію. В такому разі паперові примірники докумен-

тів, що містять таємну інформацію, надаються орга-

нам доходів і зборів для здійснення митних формаль-

ностей у випадках та порядку, встановленими цим Ко-

дексом та іншими законами України. 

  4. Документи та відомості, надання яких органам 

доходів і зборів передбачено цим Кодексом та іншими 

законами України від інших державних органів, уста-

нов й організацій, уповноважених на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функцій стосо-

вно переміщення товарів, транспортних засобів коме-

рційного призначення через митний кордон України, 

для здійснення митних формальностей, надаються од-

норазово у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, через єдиний 

державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, та не потребують дублю-

вання в паперовій формі, крім випадків надання відк-

ритих відомостей про документи, що містять таємну 

інформацію. Надання органам доходів і зборів для 

здійснення митних формальностей паперового примі-

рника документу, що містить таємну інформацію, 

здійснюється у випадках та порядку, встановленими 

цим Кодексом та іншими законами України. 

31.  5. Під час взаємодії з використанням єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” забезпечується режим кон-

фіденційності та захищеного обміну електронною ін-

формацією. 

  5. Під час взаємодії між декларантами, їх представ-

никами, іншими заінтересованими особами та ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними ор-

ганами, установами й організаціями, уповноваженими 

на здійснення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення через мит-

ний кордон України, з використанням механізму 

“єдиного вікна”  забезпечується додержання вимог 

щодо конфіденційності інформації. 

32.  Інформація, що надана заінтересованими особами з 

використанням єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, 

може використовуватися виключно державними ор-

ганами, іншими установами й організаціями, уповно-

важеними на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій стосовно переміщення товарів, 

  Інформація, що надана декларантами, їх представ-

никами, іншими заінтересованими особами через єди-

ний державний інформаційний веб-портал “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”, може використовува-

тися державними органами, установами й організаці-

ями, уповноваженими на здійснення відповідних до-
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транспортних засобів через митний кордон України 

виключно відповідно з компетенцією та не може роз-

голошуватися без дозволу особи, якою надано таку ін-

формацію, зокрема, передаватися третім особам, у 

тому числі іншим державним органам, крім випадків, 

визначених цим Кодексом. 

звільних або контрольних функцій стосовно перемі-

щення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, виключно 

відповідно з компетенцією та не може розголошува-

тися без дозволу особи, якою надано таку інформа-

цію, зокрема, передаватися третім особам, у тому чи-

слі іншим державним органам, установам та організа-

ціям, крім випадків, визначених цим Кодексом. 

33.  6. Гармонізація відомостей, що надаються через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”, здійснюється з ме-

тою уникнення необхідності неодноразового надання 

заінтересованою особою одних і тих же відомостей 

для використання різними державними органами, ін-

шими установами й організаціями, уповноваженими 

на здійснення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів через митний кордон України. 

  6. Гармонізація відомостей, що надаються через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”, здійснюється з ме-

тою уникнення необхідності неодноразового надання 

декларантом, його представником та іншою заінтере-

сованою особою одних і тих же відомостей різним 

державним органам, установам та організаціям, упов-

новаженим на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України. 

34.  Гармонізацію відомостей здійснює центральний ор-

ган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, відповідно до 

рекомендацій та на основі моделі даних Всесвітньої 

митної організації. 

  Гармонізацію відомостей, що надаються через єди-

ний державний інформаційний веб-портал “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, відповідно до 

рекомендацій та на основі моделі даних Всесвітньої 

митної організації. 

35.  Діяльність центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фі-

нансову політику, з гармонізації відомостей, що нада-

ються через єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, поля-

гає у виконанні таких функцій: 

  Для гармонізації відомостей, що надаються через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”, центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-

лізує державну фінансову політику, затверджує набір 

гармонізованих відомостей для надання через єдиний 

державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, як нормативно-технічного 

документа, та забезпечує його систематичний перег-

ляд. 

36.  1) затвердження набору гармонізованих відомостей 

для надання через єдиний державний інформаційний 

веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, 

як нормативно-технічного документа; 

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, для забезпе-

чення гармонізації відомостей, що надаються через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”, здійснює: 

37.  2) систематичний перегляд затвердженого набору 

гармонізованих відомостей. 

  1) збір та узагальнення даних та супровідних доку-

ментів, які згідно з цим Кодексом, іншими законами 
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України, міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-

їни, а також нормативно-правовими актами, виданими 

на основі та на виконання цього Кодексу та інших за-

конів України, підлягають поданню відповідними 

особами до державних органів, установ та організа-

цій, уповноважених на здійснення відповідних дозві-

льних або контрольних функцій стосовно перемі-

щення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України; 

38.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, для забезпе-

чення гармонізації форматів, змісту, способів пере-

дання, обробки, зберігання та використання інформа-

ції, що надається через єдиний державний інформа-

ційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі”, виконує такі функції: 

  2) обробку узагальнених даних відповідно до реко-

мендацій Всесвітньої митної організації; 

39.  1) збір та узагальнення переліків даних та супровід-

них документів, які згідно з цим Кодексом, іншими за-

конами України, міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-

дою України, а також нормативно-правовими актами, 

виданими на основі та на виконання цього Кодексу та 

інших законодавчих актів підлягають поданню відпо-

відними особами до державних органів, інших уста-

нов та організацій, уповноважених на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функцій, для 

переміщення товарів, транспортних засобів через ми-

тний кордон України; 

  3) зберігання даних, що надаються через єдиний 

державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”; 

40.  2) обробка узагальнених даних відповідно до реко-

мендацій Всесвітньої митної організації; 

  4) визначення змісту та формату даних для подання 

через єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у відповідно-

сті з моделлю даних Всесвітньої митної організації; 

41.  3) виключення дублюючої та надлишкової інформа-

ції; 

  5) відстеження змін і доповнень до моделі даних 

Всесвітньої митної організації та рекомендацій Всес-

вітньої митної організації для подальшого їх викорис-

тання; 

42.  4) визначення формату даних для подання через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” у відповідності з мо-

деллю даних Всесвітньої митної організації; 

  6) розміщення на своєму офіційному сайті інформа-

ції про функціонування єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі”; 
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43.     7) інші функції, передбачені законодавством, необ-

хідні для забезпечення функціонування єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”. 

44.  5) відстеження та врахування змін і доповнень до 

моделі даних Всесвітньої митної організації та реко-

мендацій Всесвітньої митної організації щодо механі-

зму “єдиного вікна”; 

  7. Єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” забезпечує: 

45.  6) розміщення на своєму офіційному сайті інформа-

ції про стан гармонізації відомостей, що надаються 

через єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі”; 

  1) обмін документами та відомостями стосовно пе-

реміщення товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон України між 

особами, зазначеними в частині першій цієї статті; 

46.  7) здійснення інших функцій, необхідних для забез-

печення гармонізації відомостей. 

  2) передання державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійснення відпо-

відних дозвільних або контрольних функцій стосовно 

переміщення товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон України, від-

повідних дозвільних документів та/або відомостей 

про включення (виключення) товару до (з) відповід-

ного реєстру органам доходів і зборів, декларантам, їх 

представникам та іншим заінтересованим особам у 

формі електронних документів, засвідчених електрон-

ним цифровим підписом; 

47.     3) передання уповноваженими державними ор-

ганами органам доходів і зборів, декларантам, їх пред-

ставникам та іншим заінтересованим особам інформа-

ції про встановлені ними відповідно до законів чи 

міжнародних договорів України, згода на обов'язко-

вість яких надана Верховною Радою України, заборон 

на переміщення у відповідному напрямку товарів че-

рез митний кордон України; 

48.  7. Інформаційний веб-портал “Єдине вікно для між-

народної торгівлі” забезпечує: 

  4) використання органами доходів і зборів відомос-

тей з відповідних реєстрів та/або документів для кон-

тролю дотримання встановлених заборон та/або обме-

жень на переміщення товарів через митний кордон 

України; 

49.  1) обмін документами та відомостями стосовно пе-

реміщення товарів, транспортних засобів через мит-

ний кордон України між заінтересованими особами; 

  5) надання уповноваженими органами, які прово-

дять заходи офіційного контролю щодо товарів, тран-

спортних засобів комерційного призначення, які вво-

зяться на митну територію України (у тому числі з ме-

тою транзиту), відомостей про результати проведення 
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таких заходів органам доходів і зборів, декларантам, 

їх представникам та іншим заінтересованим особам; 

50.  2) передання державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійснення відпо-

відних дозвільних або контрольних функцій стосовно 

переміщення товарів, транспортних засобів через ми-

тний кордон України, відповідних дозвільних докуме-

нтів або відомостей про внесення (виключення) то-

вару до (з) відповідного реєстру до органів доходів і 

зборів в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису; 

  6) використання органами доходів і зборів інформа-

ції, наданої декларантами, їх представниками, іншими 

заінтересованими особами та державними органами, 

установами й організаціями, уповноваженими на здій-

снення відповідних дозвільних або контрольних фун-

кцій стосовно переміщення товарів, транспортних за-

собів комерційного призначення через митний кордон 

України, для прийняття відповідних рішень щодо 

пропуску товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, їх випу-

ску у відповідний митний режим; 

51.  3) використання органами доходів і зборів відомос-

тей з відповідних реєстрів або документів для конт-

ролю дотримання встановлених обмежень щодо пере-

міщення товарів через митний кордон України; 

  7) регулярне інформування відповідних державних 

органів, установ й організацій, уповноважених на 

здійснення відповідних дозвільних або контрольних 

функцій стосовно переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кор-

дон України, про здійснення митних формальностей 

на підставі відповідних дозвільних документів або ві-

домостей про наявність (відсутність) товару у відпо-

відному реєстрі, внесеному до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі”, шляхом надання інформації про то-

вари, переміщені через митний кордон України за від-

повідний період (відомості про дозвільний документ 

або реєстр; митний режим, декларанта, відправника, 

одержувача; найменування країни походження това-

рів (за наявності), відправлення та призначення; най-

менування товару; код товару згідно з УКТ ЗЕД; відо-

мості про кількість товару у кілограмах (вага брутто 

та вага нетто) та інших одиницях виміру); 

52.  4) надання уповноваженими органами, які здійсню-

ють санітарні, фітосанітарні заходи щодо товарів, тра-

нспортних засобів, які ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту), відомостей 

про результати проведення таких заходів; 

  8) багаторазове використання одноразово внесеної 

інформації; 

53.  5) використання органами доходів і зборів інформа-

ції, наданої декларантами, їх представниками, іншими 

заінтересованими особами та державними органами, 

іншими установами й організаціями, уповноваже-

ними на здійснення відповідних дозвільних або конт-

рольних функцій стосовно переміщення товарів, тра-

нспортних засобів через митний кордон України, для 

  9) можливість координації органами доходів і збо-

рів проведення заходів офіційного контролю уповно-

важеними органами; 
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прийняття відповідних рішень щодо пропуску това-

рів, транспортних засобів через митний кордон Укра-

їни, їх випуску у відповідний митний режим; 

54.  6) багаторазове використання одноразово внесеної 

інформації; 

  10) можливість здійснення декларантами, їх пред-

ставниками, іншими заінтересованими особами 

сплати відповідних митних платежів, єдиного збору, 

плати за здійснення митних формальностей органами 

доходів і зборів, плати за проведення заходів офіцій-

ного контролю уповноваженими органами; 

55.  7) координації органами доходів і зборів заходів ко-

нтролю з боку уповноважених органів, що здійсню-

ють санітарні, фітосанітарні заходи щодо товарів, тра-

нспортних засобів, які ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту); 

  11) передання декларантами, їх представниками та 

іншими заінтересованими особами до органів доходів 

і зборів передбачених законодавством України з пи-

тань державної митної справи документів, відомос-

тей, заяв, запитів тощо та отримання зворотної інфор-

мації та відповідей від органів доходів і зборів; 

56.  8) використання системи управління ризиками ор-

ганів доходів і зборів уповноваженими органами, що 

здійснюють санітарні, фітосанітарні заходи, для ви-

значення товарів, транспортних засобів, що підляга-

ють цим заходам, а також форми та обсягів таких за-

ходів;  

  12) розмежування доступу до інформації згідно з 

компетенцією державних органів, інших установ й ор-

ганізацій, уповноважених на здійснення відповідних 

дозвільних або контрольних функцій стосовно пере-

міщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України; 

57.  9) здійснення декларантами, їх представниками, ін-

шими заінтересованими особами сплати відповідних 

митних платежів, єдиного збору, плати за здійснення 

митних формальностей органами доходів і зборів, 

плати за проведення санітарних, фітосанітарних захо-

дів уповноваженими органами; 

  13) безстрокове збереження інформації, її архівацію 

та відновлення. 

 

58.  10) регламентований доступ до інформації згідно з 

компетенцією державних органів, інших установ та 

організацій, уповноважених на здійснення відповід-

них дозвільних або контрольних функцій стосовно пе-

реміщення товарів, транспортних засобів через мит-

ний кордон України; 

  8. Єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгів-лі” працює пос-

тійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного 

для його технічного обслуговування. 

59.  11) збереження інформації протягом строків, уста-

новлених законодавством. 

  Технічне обслуговування єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі” проводиться у часові проміжки з незнач-

ною кількістю звернень до порталу декларантів, їх 

представників, інших заінтересованих осіб. 

60.  8. Інформаційний веб-портал “Єдине вікно для між-

народної торгівлі” працює постійно (24 години на 

дату кожного календарного дня), крім часу, необхід-

ного для його технічного обслуговування. 

  Інформація про запланований час технічного обслу-

говування єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” роз-

міщується на офіційному сайті  центрального органу 
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виконавчої влади, що реалізує державну податкову та 

митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до поча-

тку його проведення. 

61.  Технічне обслуговування інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” здійсню-

ється у часові проміжки з незначною кількістю звер-

нень до порталу декларантів, їх представників, інших 

заінтересованих осіб. 

  У випадку виходу з ладу єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі” строки, визначені цим Кодексом, що 

пов’язані з його роботою, призупиняються на період 

до відновлення його роботи. 

62.  Інформація про запланований час технічного обслу-

говування інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” завчасно розміщується на 

офіційному сайті його адміністратора. 

  Інформація про вихід з ладу єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” та відновлення його роботи невідкла-

дно розміщується на офіційному сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну пода-

ткову та митну політику. 

63.  У випадку виходу з ладу інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” строки, 

визначені цим Кодексом та іншими законами Укра-

їни, що пов’язані з його роботою, призупиняються на 

період до відновлення його працездатності. 

  9. Порядок взаємодії між декларантами, їх предста-

вниками, іншими заінтересованими особами та ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними ор-

ганами, установами й організаціями, уповноваженими 

на здійснення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення через мит-

ний кордон України, з використанням механізму 

“єдиного вікна” затверджується Кабінетом Міністрів 

України.”; 

64.  Інформація про вихід з ладу інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та 

відновлення його працездатності невідкладно розмі-

щується на офіційному сайті його адміністратора та 

доводиться до відома декларантів, їх представників, 

інших заінтересованих осіб через засоби масової ін-

формації. 

   

65.  9. Порядок взаємодії з використанням інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі" затверджується Кабінетом Міністрів України.”; 

   

66.   -10- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзац сьомий пункту 4 розділу І (частина 

четверта 4 ст. 33-1 МКУ) викласти в такій ре-

дакції: 

“4. Документи та відомості, передбачені 

цим Кодексом та іншими законами України 

для здійснення митних формальностей, нада-

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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ються органам доходів і зборів уповноваже-

ними державними органами, іншими устано-

вами та організаціями, одноразово в елект-

ронному вигляді із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису через єди-

ний державний інформаційний веб-портал 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі", та не 

потребують дублювання в паперовій формі, 

крім випадків надання нетаємних відомостей 

про документи, що містять таємну інформа-

цію. В такому разі паперові примірники до-

кументів, що містять таємну інформацію, на-

даються органам доходів і зборів для здійс-

нення митних формальностей у випадках та 

порядку, встановленими цим Кодексом та ін-

шими законами України”. 

67.   -11- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці двадцять сьомому пункту 4 роз-

ділу І (пункт 4 частини сьомої нової ст. 33-1) 

слова “які здійснюють санітарні, фітосаніта-

рні заходи” замінити словами «які здійсню-

ють державний санітарно-епідеміологічний 

контроль, санітарні, фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2 та 9) 

 

68.   -12- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці тридцять першому пункту 4 роз-

ділу І (пункт 8 частини сьомої нової ст. 33-1) 

слова “що здійснюють санітарні, фітосаніта-

рні заходи” замінити словами “що здійсню-

ють державний санітарно-епідеміологічний 

контроль, санітарні, фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2 та 9) 

 

69.   -13- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзаци тридцять четвертий – тридцять во-

сьмий пункту 4 розділу І (частина восьма ст. 

33-1 МКУ) викласти в такій редакції: 

“8. Інформаційний веб-портал "Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі" працює безпе-

рервно (24 години щоденно), крім часу, необ-

хідного для його технічного обслуговування. 

Інформація про запланований час техніч-

ного обслуговування інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі" розміщується на офіційному сайті його 

адміністратора не пізніше ніж за дві години 

до початку технічних робіт. 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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У випадку технічного збою інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі" строки, визначені цим Кодек-

сом та іншими законами України, що 

пов’язані з його роботою, призупиняються на 

період такого технічного збою. 

Інформація про вихід з ладу інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі" та відновлення його працезда-

тності невідкладно розміщується на офіцій-

ному сайті його адміністратора”. 

70.  5) у пункті 7 частини другої статті 53 слова “копія 

імпортної ліцензії” замінити словами “ліцензія на ім-

порт товару”; 

  5) у пункті 7 частини другої статті 53 слова “копія 

імпортної ліцензії” замінити словами “ліцензія на ім-

порт товару”; 

71.   -14- Н.д.Курячий М.П. (Реєстр.картка 

№25) 

Розділ І після пункту 5 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“Частину третю статті 110 доповнити пун-

ктом 13 такого змісту: 

 “13) товарів, які тимчасово ввозяться на 

митну територію України суб’єктами косміч-

ної діяльності, що підпадають під дію Зако-

нів України “Про державну підтримку космі-

чної діяльності” та “Про космічну діяль-

ність”, з метою проведення досліджень або 

випробувань.”. 

Пропонується відхи-

лити 
 

72.   -15- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити розділ І після пункту 5 двома 

новими пунктам такого змісту: 

“5-1) у пункті 2 частини п’ятої статті 122 

слова “видів контролю, зазначених у частині 

першій статті 319 цього Кодексу” замінити 

словами “заходів офіційного контролю; 

5-2) у частині першій статті 140 слова “у 

тому числі видів контролю, зазначених у ча-

стині першій статті 319 цього Кодексу” замі-

нити словами “а також без проведення захо-

дів офіційного контролю”; 

Пропонується вра-

хувати 
5-1) у пункті 2 частини п’ятої статті 122 слова “ви-

дів контролю, зазначених у частині першій статті 319 

цього Кодексу” замінити словами “заходів офіційного 

контролю”; 

73.     5-2) у частині першій статті 140 слова “у тому числі 

видів контролю, зазначених у частині першій статті 
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319 цього Кодексу” замінити словами “а також без 

проведення заходів офіційного контролю”; 

74.  6) у статті 196:   6) у статті 196: 

75.  підпункт 1 частини першої доповнити словами “або 

міжнародним договором України, згода на обов’язко-

вість якого надана Верховною Радою України, або 

відповідно до закону чи міжнародного договору Ук-

раїни”; 

-16- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 6 розділу І викласти в такій редакції: 

“6) у статті 196: 

підпункт 1 частини першої доповнити сло-

вами “або міжнародним договором України, 

згода на обов’язковість якого надана Верхов-

ною Радою України, або відповідно до за-

кону чи міжнародного договору України, 

згода на обов’язковість якого надана Верхов-

ною Радою України.”; 

підпункт 2 частини першої викласти в та-

кій редакції: 

“2) товари (крім товарів для власного спо-

живання, що ввозяться громадянами в обсязі 

та в порядку, встановленими статтями 376 та 

378 цього Кодексу), на пропуск яких відпо-

відно до закону потрібні документи держав-

них органів, установ та організацій, уповно-

важених на їх видачу, – у разі відсутності та-

ких документів;”; 

у підпункті 3 частини першої слова “крім 

випадків, передбачених цим Кодексом” ви-

ключити”; 

доповнити частиною третьою такого змі-

сту: 

“3. Центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну по-

літику, визначає коди товарів згідно з УКТ 

ЗЕД, на переміщення яких через митний кор-

дон України у відповідному напрямку вста-

новлено заборону законом або міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, або 

відповідно до закону чи міжнародного дого-

вору України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, і розмі-

щує відповідну інформацію на своєму офі-

ційному сайті та в єдиному державному ін-

формаційному веб-порталі “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі.”; 

Пропонується вра-

хувати 
підпункт 1 частини першої доповнити словами “або 

міжнародним договором України, згода на обов’язко-

вість якого надана Верховною Радою України, або 

відповідно до закону чи міжнародного договору Ук-

раїни, згода на обов’язковість якого надана Верхов-

ною Радою України.”; 
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76.  підпункт 2 частини першої викласти в такій редак-

ції: 

  підпункт 2 частини першої викласти в такій редак-

ції: 

77.  “2) товари (крім алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів, а також харчових продуктів для власного 

споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в 

порядку, встановленими статтею 376 та частиною 

другою статті 378 цього Кодексу), пропуск яких від-

повідно до закону здійснюється за умови подання ми-

тному органу:  

  “2) товари (крім товарів для власного споживання, 

що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, вста-

новленими статтями 376 та 378 цього Кодексу), на 

пропуск яких відповідно до закону потрібні докуме-

нти державних органів, установ та організацій, упов-

новажених на їх видачу, – у разі відсутності таких до-

кументів;”; 

78.  документів державних органів, інших установ та ор-

ганізацій, уповноважених на їх видачу – у разі непо-

дання таких документів; 

   

79.  інформації про наявність таких товарів у відповід-

ному реєстрі, ведення якого здійснюється відповідно 

до законодавства – у разі неподання такої інформа-

ції.”; 

   

80.  у підпункті 3 слова “України, крім випадків, перед-

бачених цим Кодексом” замінити словами “України”; 

  у підпункті 3 частини першої слова “крім випадків, 

передбачених цим Кодексом” виключити”; 

81.  доповнити частиною третьою такого змісту:   доповнити частиною третьою такого змісту: 

82.  “3. Центральний орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову та митну політику: 

  “3. Центральний орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову та митну політику, визначає 

коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на переміщення яких 

через митний кордон України у відповідному напря-

мку встановлено заборону законом або міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого на-

дана Верховною Радою України, або відповідно до за-

кону чи міжнародного договору України, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою Укра-

їни, і розміщує відповідну інформацію на своєму офі-

ційному сайті та в єдиному державному інформацій-

ному веб-порталі “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі.”; 

83.  1) визначає коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо пе-

реміщення яких через митний кордон України у від-

повідному напрямку встановлено заборону міжнарод-

ними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, або законами 

України, або відповідно до міжнародних договорів чи 

законів України уповноваженими державними ор-

ганами, іншими установами чи організаціями; 
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84.  2) здійснює ведення переліків таких заборон, а та-

кож товарів, переміщення яких у відповідному напря-

мку через митний кордон України заборонено, та за-

безпечує оприлюднення таких переліків на своєму 

офіційному сайті із зазначенням напрямків перемі-

щення та кодів згідно з УКТ ЗЕД відповідних това-

рів.”; 

   

85.   -17- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзац другий пункту 6 розділу І викласти 

в такій редакції 

“у підпункті 1 частини першої слова “забо-

ронено законом” замінити на слова “заборо-

нено відповідно до закону або міжнародного 

договору України, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України”. 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
 

86.  7) у статті 197:   7) у статті 197: 

87.  друге речення частини першої замінити двома ре-

ченнями такого змісту: 

-18- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 7 розділу І викласти в такій редакції: 

У статті 197: 

друге речення частини першої замінити 

двома реченнями такого змісту: 

“Пропуск таких товарів через митний кор-

дон України та/або їх випуск в залежності від 

вимог відповідного закону здійснюються ор-

ганами доходів і зборів на підставі отрима-

них від державних органів, інших установ й 

організацій, уповноважених на здійснення ві-

дповідних дозвільних або контрольних фун-

кцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідних дозві-

льних документів та/або відомостей про 

включення (виключення) товару до (з) відпо-

відного реєстру, у формі електронних доку-

ментів, засвідчених електронним цифровим 

підписом, які підтверджують дотримання 

встановлених обмежень щодо переміщення 

таких товарів через митний кордон України, 

якщо використання таких дозвільних доку-

ментів та/або відомостей для здійснення ми-

тних формальностей передбачено законами 

Пропонується вра-

хувати 
друге речення частини першої замінити двома ре-

ченнями такого змісту: 
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України. У випадках, передбачених цим Ко-

дексом, для здійснення митних формально-

стей можуть використовуватися паперові 

примірники таких документів, надані декла-

рантом або уповноваженою ним особою.”; 

частину другу викласти в такій редакції: 

2. Центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну по-

літику, визначає коди товарів згідно з УКТ 

ЗЕД, на переміщення яких через митний кор-

дон України у відповідному напрямку вста-

новлено обмеження, та розміщує відповідну 

інформацію на своєму офіційному сайті та в 

єдиному державному інформаційному веб-

порталі “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі”.”. 

88.  “Пропуск таких товарів через митний кордон Укра-

їни, їх випуск здійснюються органами доходів і зборів 

на підставі отриманих від уповноважених державних 

органів, інших установ чи організацій з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до цього 

Кодексу в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису відповідних дозві-

льних документів або відомостей про внесення (ви-

ключення) товару до (з) відповідного реєстру, які під-

тверджують дотримання встановлених обмежень 

щодо переміщення цих товарів через митний кордон 

України, якщо використання таких дозвільних доку-

ментів, відомостей для здійснення митних формаль-

ностей передбачено законами України. У випадках, 

передбачених цим Кодексом, для здійснення митних 

формальностей можуть використовуватися паперові 

примірники таких документів, надані декларантом 

або уповноваженою ним особою.”; 

  “Пропуск таких товарів через митний кордон Укра-

їни та/або їх випуск в залежності від вимог відповід-

ного закону здійснюються органами доходів і зборів 

на підставі отриманих від державних органів, інших 

установ й організацій, уповноважених на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідних дозвільних документів та/або відомостей 

про включення (виключення) товару до (з) відповід-

ного реєстру у формі електронних документів, засвід-

чених електронним цифровим підписом, які підтвер-

джують дотримання встановлених обмежень щодо пе-

реміщення таких товарів через митний кордон Укра-

їни, якщо використання таких дозвільних документів 

та/або відомостей для здійснення митних формально-

стей передбачено законами України. У випадках, пе-

редбачених цим Кодексом, для здійснення митних фо-

рмальностей можуть використовуватися паперові 

примірники таких документів, надані декларантом 

або уповноваженою ним особою.”; 

89.  частину другу викласти в такій редакції:   частину другу викласти в такій редакції: 

90.  “2. Центральний орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову та митну політику: 

  2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, визначає коди 

товарів згідно з УКТ ЗЕД, на переміщення яких через 

митний кордон України у відповідному напрямку 

встановлено обмеження, та розміщує відповідну інфо-
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рмацію на своєму офіційному сайті та в єдиному дер-

жавному інформаційному веб-порталі “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”.”. 

91.  1) визначає коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо пе-

реміщення яких через митний кордон України у від-

повідному напрямку встановлено обмеження; 

   

92.  2) здійснює ведення переліків товарів, переміщення 

яких у відповідному напрямку через митний кордон 

України обмежене, та забезпечує оприлюднення та-

ких переліків на своєму офіційному сайті із зазначен-

ням кодів згідно з УКТ ЗЕД відповідних товарів.”; 

   

93.   -19- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити після пункту 7 розділу І новим 

пунктом такого змісту: 

“7-1) після статті 222 доповнити новою 

статтею 222-1 такого змісту: 

“Стаття 222-1. Документальний контроль у 

сфері міжнародних автомобільних переве-

зень 

У пунктах пропуску через державний кор-

дон України органи доходів і зборів здійсню-

ють контроль за дотриманням автомобіль-

ними перевізниками законодавства України 

щодо міжнародних автомобільних переве-

зень згідно із Законом України “Про автомо-

більний транспорт”. Порядок проведення та-

кого контролю затверджується Кабінетом 

Міністрів України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
7-1) після статті 222 доповнити новою статтею 222-

1 такого змісту: 

94.     “Стаття 222-1. Документальний контроль у сфері 

міжнародних автомобільних перевезень 

У пунктах пропуску через державний кордон Укра-

їни органи доходів і зборів здійснюють контроль за 

дотриманням автомобільними перевізниками законо-

давства України щодо міжнародних автомобільних 

перевезень згідно із Законом України “Про автомобі-

льний транспорт”. Порядок проведення такого конт-

ролю затверджується Кабінетом Міністрів України.”. 

95.  8) частину четверту статті 233 викласти в такій ре-

дакції: 

-20- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
8) у статті 233: 
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Пункт 8 розділу 1 викласти в такій редак-

ції: 

“У статті 233: 

частину четверту викласти в такій редак-

ції: 

“4. У пункті пропуску (пункті контролю) 

через державний кордон України до товарів, 

які переміщуються (пересилаються) у міжна-

родних поштових та експрес-відправленнях, 

контроль дотримання заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльно-

сті не здійснюється, а заходи офіційного ко-

нтролю не проводяться. Митні формальності 

щодо таких товарів проводяться в найкорот-

ший строк.”; 

частину п’яту після слова “огляду” допов-

нити словами “, в тому числі при здійсненні 

заходів офіційного контролю”. 

96.  “4. У пункті пропуску (пункті контролю) через дер-

жавний кордон України до товарів, які переміщу-

ються (пересилаються) у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях, контроль дотримання заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної дія-

льності, у тому числі заходів, зазначених у частині пе-

ршій статті 319 цього Кодексу, не здійснюється. Ми-

тні формальності щодо таких товарів проводяться в 

найкоротший строк.”; 

  частину четверту викласти в такій редакції: 

97.     “4. У пункті пропуску (пункті контролю) через дер-

жавний кордон України до товарів, які переміщу-

ються (пересилаються) у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях, контроль дотримання заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної дія-

льності не здійснюється, а заходи офіційного конт-

ролю не проводяться. Митні формальності щодо та-

ких товарів проводяться в найкоротший строк.”; 

98.     частину п’яту після слова “огляду” доповнити сло-

вами “, в тому числі при здійсненні заходів офіційного 

контролю”; 

99.  9) підпункт 4 частини першої статті 235 виключити; -21- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 9 розділу 1 викласти в такій редак-

ції: 

Пропонується вра-

хувати 
9) підпункт 4 частини першої статті 235 викласти в 

такій редакції: 
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“підпункт 4 частини першої статті 235 ви-

класти в такій редакції: 

“4) товарів, які за результатами проведення 

заходів офіційного контролю не можуть бути 

випущені у заявлений митний режим відпо-

відно до мети їх ввезення в Україну;”. 

100.     “4) товарів, які за результатами проведення заходів 

офіційного контролю не можуть бути випущені у зая-

влений митний режим відповідно до мети їх ввезення 

в Україну;”; 

101.  10) у статті 237:   10) у статті 237: 

102.  частину другу викласти в такій редакції:   частину другу викласти в такій редакції: 

103.  “2. Якщо товари, ввезені на митну територію Укра-

їни у міжнародних поштових та експрес-відправлен-

нях, підлягають відповідним заходам, зазначеним 

у частині першій статті 319 цього Кодексу, органи до-

ходів і зборів залучають посадових осіб відповідних 

уповноважених органів для проведення таких захо-

дів.”; 

-22- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці третьому пункту 10 розділу І 

слова “відповідним заходам, зазначеним у 

частині першій статті 319 цього Кодексу,” за-

мінити словами “заходам офіційного конт-

ролю”. 

Пропонується вра-

хувати 
“2. Якщо товари, ввезені на митну територію Укра-

їни у міжнародних поштових та експрес-відправлен-

нях, підлягають заходам офіційного контролю, органи 

доходів і зборів залучають посадових осіб відповідних 

уповноважених органів для проведення таких захо-

дів.”; 

104.  у частині третій слова “та Податкового кодексу Ук-

раїни” виключити, а слова “дозвільних документів та 

без проведення інших, крім митного, видів контролю” 

замінити словами “документів, інформації про наяв-

ність таких товарів у відповідному реєстрі, які підтве-

рджують дотримання встановлених обмежень щодо 

переміщення через митний кордон України, та без 

проведення заходів, зазначених у частині першій 

статті 319 цього Кодексу”; 

-23- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац четвертий пункту 10 розділу І ви-

класти в такій редакції: 

“у частині третій слова “дозвільних доку-

ментів та без проведення інших, крім мит-

ного, видів контролю” замінити словами “до-

кументів та/або відомостей, що підтверджу-

ють дотримання встановлених обмежень 

щодо переміщення через митний кордон Ук-

раїни та без проведення заходів офіційного 

контролю ”. 

Пропонується вра-

хувати 
у частині третій слова “дозвільних документів та без 

проведення інших, крім митного, видів контролю” за-

мінити словами “документів та/або відомостей, що 

підтверджують дотримання встановлених обмежень 

щодо переміщення через митний кордон України та 

без проведення заходів офіційного контролю”; 

105.   -24- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ І після пункту 10 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“10-1) у пункті 4 частини другої статті 255 

слово “п’ятої” замінити словом “шостої”.”. 

Пропонується вра-

хувати 
10-1) у пункті 4 частини другої статті 255 слово 

“п’ятої” замінити словом “шостої”; 



29 

 

106.  11) у статті 257: -25- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 11 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“11) у статті 257: 

друге речення частини першої після слова 

“носії” доповнити словами “або їх елект-

ронні (скановані) копії, засвідчені електрон-

ним цифровим підписом декларанта або упо-

вноваженої ним особи.”; 

частину другу після слова “випадках” до-

повнити словами “, а також електронних 

(сканованих) копій паперових документів, 

засвідчених електронним цифровим підпи-

сом декларанта або уповноваженої ним 

особи”. 

Пропонується вра-

хувати 
11) у статті 257: 

107.  частину першу після слова “носії” доповнити сло-

вами “або їх електронні (скановані) копії, засвідчені 

електронним цифровим підписом”; 

  друге речення частини першої після слова “носії” 

доповнити словами “або їх електронні (скановані) ко-

пії, засвідчені електронним цифровим підписом де-

кларанта або уповноваженої ним особи.”; 

108.  у частині другій слово “випадках” замінити словами 

“випадках, а також електронних (сканованих) копій 

паперових документів, засвідчених електронним циф-

ровим підписом”; 

  частину другу після слова “випадках” доповнити 

словами “, а також електронних (сканованих) копій 

паперових документів, засвідчених електронним циф-

ровим підписом декларанта або уповноваженої ним 

особи ”; 

109.  12) у першому реченні частини восьмої статті 259 

слово “документа” замінити словами “документа, або 

електронної (сканованої) копії паперового документа, 

засвідченої електронним цифровим підписом”; 

-26- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 12 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“12) перше речення частини восьмої статті 

259 після слова “документа” доповнити сло-

вами “, або електронної (сканованої) копії па-

перового документа, засвідченої електрон-

ним цифровим підписом декларанта або упо-

вноваженої ним особи.”. 

Пропонується вра-

хувати 
12) перше речення частини восьмої статті 259 після 

слова “документа” доповнити словами “, або елект-

ронної (сканованої) копії паперового документа, за-

свідченої електронним цифровим підписом деклара-

нта або уповноваженої ним особи.”; 

110.  13) частину другу статті 264 доповнити новими аб-

зацами такого змісту: 

  13) частину другу статті 264 доповнити новими аб-

зацами такого змісту: 

111.  “Орган доходів і зборів не має права вимагати на-

дання декларантом або уповноваженою ним особою 

-27- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
“Органам доходів і зборів забороняється вимагати 

надання декларантом або уповноваженою ним осо-
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документів або відомостей, якщо цим Кодексом та ін-

шими законами України передбачено надання таких 

документів (відомостей) органам доходів і зборів упо-

вноваженими державними органами, іншими устано-

вами та організаціями в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису че-

рез єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, а також 

приймати й використовувати такі документи та/або ві-

домості, надані декларантом або уповноваженою ним 

особою, для здійснення митних формальностей, крім 

випадків, визначених цим Кодексом. 

Абзац другий пункту 13 розділу І викласти 

в такій редакції: 

“Органам доходів і зборів забороняється 

вимагати надання декларантом або уповно-

важеною ним осо-бою документів та/або ві-

домостей, якщо цим Кодексом та іншими за-

конами України передбачено надання таких 

документів (відомостей) органам доходів і 

зборів державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, через 

єдиний державний інформаційний веб-пор-

тал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”, 

а також приймати й використовувати такі до-

кументи та/або відомості, надані декларан-

том або уповноваженою ним особою, для 

здійснення митних формальностей, крім ви-

падків, визначених цим Кодексом”.”. 

бою документів та/або відомостей, якщо цим Кодек-

сом та іншими законами України передбачено на-

дання таких документів (відомостей) органам доходів 

і зборів державними органами, установами й органі-

заціями, уповноваженими на здійснення відповідних 

дозвільних або контрольних функцій стосовно пере-

міщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, через єди-

ний державний інформаційний веб-портал “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”, а також приймати й ви-

користовувати такі документи та/або відомості, на-

дані декларантом або уповноваженою ним особою, 

для здійснення митних формальностей, крім випадків, 

визначених цим Кодексом. 

112.  У разі виходу з ладу єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” на строк більше 4 годин орган доходів і збо-

рів зобов’язаний приймати документи та/або відомо-

сті, зазначені в абзаці другому цієї частини, у разі на-

дання їх декларантом або уповноваженою ним осо-

бою у вигляді електронних документів або документів 

на паперовому носії або їх електронних (сканованих) 

копій, засвідчених електронним цифровим підпи-

сом.”; 

-28- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці третьому пункту 13 розділу І ци-

фру “4” замінити цифрою “2”, після слів 

“електронним цифровим підписом” допов-

нити словами “декларанта або уповноваже-

ної ним особи”. 

Пропонується вра-

хувати 
У разі виходу з ладу єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” на строк більше 2 годин орган доходів і збо-

рів зобов’язаний приймати документи та/або відомо-

сті, зазначені в абзаці другому цієї частини, у разі на-

дання їх декларантом або уповноваженою ним осо-

бою у вигляді електронних документів або документів 

на паперовому носії або їх електронних (сканованих) 

копій, засвідчених електронним цифровим підписом 

декларанта або уповноваженої ним особи.”; 

113.   -29- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ І після пункту 13 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“13-1) статтю 318 доповнити частиною 

сьомою такого змісту: 

“7. Для забезпечення здійснення митного 

контролю органами доходів і зборів викори-

стовується єдина автоматизована інформа-

ційна система органів доходів і зборів Укра-

їни.”. 

Пропонується вра-

хувати 
13-1) статтю 318 доповнити частиною сьомою та-

кого змісту: 
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114.     “7. Для забезпечення здійснення митного контролю 

органами доходів і зборів використовується єдина ав-

томатизована інформаційна система органів доходів і 

зборів України.”; 

115.  14) назву статті та текст статті 319 викласти в такій 

редакції: 

-30- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 14 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“14) статтю 319 викласти в такій редакції: 

“Стаття 319. Взаємодія органів доходів і 

зборів з іншими уповноваженими органами 

під час переміщення товарів через митний 

кордон України 

1. Товари, що ввозяться на митну терито-

рію України (у тому числі з метою транзиту), 

можуть підлягати заходам офіційного конт-

ролю. 

Вичерпний перелік товарів (з описом та ко-

дом згідно з УКТ ЗЕД), які у разі ввезення на 

митну територію України (у тому числі з ме-

тою транзиту) підлягають заходам офіцій-

ного контролю, затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Заходи офіційного контролю прово-

дяться: 

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 те-

риторії України чи до пункту вивезення (про-

пуску) за межі митної території України або 

випуску їх у заявлений митний режим відпо-

відно до мети їх ввезення в Україну в пункті 

пропуску (пункті контролю) через держав-

ний кордон України; 

2) у пунктах призначення на території Ук-

раїни – в обсязі, необхідному для надання до-

зволу на випуск товарів у заявлений митний 

режим відповідно до мети їх ввезення в Ук-

раїну. 

3. Заходи офіційного контролю у пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через держав-

ний кордон України проводяться органами 

Пропонується вра-

хувати 
14) статтю 319 викласти в такій редакції: 
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доходів і зборів шляхом попереднього доку-

ментального контролю. 

Перелік документів і відомостей, що підля-

гають перевірці під час попереднього доку-

ментального контролю, затверджується Кабі-

нетом Міністрів України. 

4. Попередній документальний контроль 

розпочинається після пред’явлення органу 

доходів і зборів товарів, транспортних засо-

бів комерційного призначення і документів 

на такі товари в пункті пропуску (пункті ко-

нтролю) через державний кордон України. 

Протягом двох годин з моменту пред’яв-

лення товарів, транспортних засобів комер-

ційного призначення посадова особа органу 

доходів і зборів під час проведення поперед-

нього документального контролю зо-

бов’язана: 

1) прийняти одне із таких рішень про: 

надання дозволу на пропуск товарів через 

митний кордон України за результатами по-

переднього документального контролю для 

переміщення їх до пункту призначення на те-

риторії України чи до пункту вивезення (про-

пуску) за межі митної території України; 

припинення попереднього документаль-

ного контролю та залучення для проведення 

заходів офіційного контролю посадової 

особи відповідного уповноваженого органу; 

2) внести до єдиної автоматизованої інфо-

рмаційної системи органів доходів і зборів 

України інформацію про прийняте рішення. 

5. Попередній документальний контроль 

припиняється посадовою особою органу до-

ходів і зборів у таких випадках: 

- встановленої законом вимоги щодо про-

ведення відповідного заходу офіційного кон-

тролю відповідним уповноваженим органом; 

- ввезення на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту) живих тварин 

(ссавців, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподі-

бних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій); 

- ввезення на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту) живих рослин; 

- проведення у пунктах пропуску (пунктах 

контролю) через державний кордон України 

відповідних санітарних заходів у зв’язку із 
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загрозою занесення збудників хвороб тварин 

на територію України; 

- наявності в єдиній автоматизованій інфо-

рмаційній системі органів доходів і зборів 

України інформації уповноваженого органу 

про встановлення ним заборони на ввезення 

відповідних товарів на митну територію Ук-

раїни (в тому числі з метою транзиту) з від-

повідної країни; 

- відсутності документів чи відомостей, не-

обхідних для здійснення попереднього доку-

ментального контролю; 

- отримання звернення декларанта або упо-

вноваженої ним особи щодо проведення за-

ходів офіційного контролю у пункті пропу-

ску (пункті контролю) через державний кор-

дон відповідним уповноваженим органом; 

- виявлення під час візуального інспекту-

вання ознак псування товарів. 

У разі припинення попереднього докумен-

тального контролю для проведення відповід-

ної перевірки посадовою особою органу до-

ходів і зборів невідкладно залучається поса-

дова особа відповідного уповноваженого ор-

гану. 

6. Протягом двох годин з моменту залу-

чення до проведення заходів офіційного кон-

тролю у пункті пропуску (пункті контролю) 

через державний кордон України посадова 

особа відповідного уповноваженого органу 

зобов’язана: 

1) прийняти одне із таких 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 заяв-

лений митний режим відповідно до мети їх 

ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті 

контролю) через державний кордон України; 

заборону ввезення товарів на митну тери-

торію України; 

необхідність проведення огляду (інспекту-

вання) товарів; 
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необхідність взяття проб (зразків) товарів 

для проведення їх дослідження (аналізу, екс-

пертизи); 

необхідність проведення додаткової обро-

бки товарів (фумігації, знезараження, нане-

сення відповідного маркування тощо); 

2) внести до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу "Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі" інформацію про прийняте рі-

шення, про посадову особу, яка прийняла 

таке рішення, та про посадову особу, яка без-

посередньо буде виконувати процедури, за-

значені в абзацах п’ятому – сьомому пункту 

1 цієї частини. 

Посадова особа відповідного уповноваже-

ного державного органу, призначена для ви-

конання процедур, зазначених в абзацах 

п’ятому – сьомому пункту 1 цієї частини, 

протягом 12 годин з моменту внесення відпо-

відної інформації до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу "Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі" зобов’язана виконати 

такі процедури та внести до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу "Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі" інформацію 

про їх виконання. 

Єдиний державний інформаційний веб-

портал "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі" в автоматичному режимі формує та над-

силає декларанту (уповноваженій ним особі), 

органу доходів і зборів та відповідному упо-

вноваженому державному органу повідом-

лення про: 

- невнесення протягом встановленого 

строку до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі" інформації згідно з пунктом 2 

цієї частини із зазначенням відомостей про 

відповідний уповноважений державний ор-

ган та посадову особу, яка повинна була вне-

сти таку інформацію; 

- невнесення протягом встановленого 

строку до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі" інформації про виконання про-

цедур, зазначених в абзацах п’ятому – сьо-

мому пункту 1 цієї частини, із зазначенням 

відомостей про відповідний уповноважений 
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державний орган та посадову особу, яка по-

винна була виконати такі процедури. 

7. Пропуск через митний кордон України 

товарів, які у разі ввезення на митну терито-

рію України (у тому числі з метою транзиту) 

підлягають заходам офіційного контролю, 

здійснюється на підставі інформації, що міс-

титься в єдиній автоматизованій інформацій-

ній системі органів доходів і зборів, про на-

дання дозволу на: 

- пропуск таких товарів через митний кор-

дон України для переміщення їх до пункту 

призначення на території України чи до пун-

кту вивезення (пропуску) за межі митної те-

риторії України; або 

- випуск таких товарів у заявлений митний 

режим відповідно до мети їх ввезення в Ук-

раїну в пункті пропуску (пункті контролю) 

через державний кордон України. 

8. Документи та відомості для проведення 

заходів офіційного контролю, крім докумен-

тів і відомостей, які згідно з цим Кодексом та 

іншими законами України вносяться до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" 

державними органами, установами та органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, вносяться до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі" декларантом (уповноваженою ним осо-

бою) до або одночасно з поданням митної де-

кларації з метою випуску товарів у обраний 

митний режим. 

9. Посадова особа відповідного уповнова-

женого органу, який проводить заходи офі-

ційного контролю товарів у пункті їх призна-

чення на території України, протягом двох 

робочих годин з моменту внесення декларан-

том (уповноваженою ним особою) до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

документів та відомостей про такі товари для 

проведення заходів офіційного контролю зо-

бов’язана: 

1) прийняти одне із таких рішень про: 
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надання дозволу на випуск товарів у заяв-

лений митний режим відповідно до мети їх 

ввезення в Україну; 

заборону випуску товарів у заявлений ми-

тний режим відповідно до мети їх ввезення в 

Україну; 

необхідність перевірки оригіналів докуме-

нтів на такі товари; 

необхідність проведення огляду (інспекту-

вання) товарів; 

необхідність взяття проб (зразків) товарів 

для проведення їх дослідження (аналізу, екс-

пертизи); 

необхідність проведення додаткової обро-

бки товарів (фумігації, знезараження, нане-

сення відповідного маркування тощо); 

2) внести до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу "Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі" інформацію про прийняте рі-

шення, посадову особу, яка прийняла таке рі-

шення, та посадову особу, яка безпосередньо 

буде виконувати процедури, зазначені в абза-

цах четвертому – сьомому пункту 1 цієї час-

тини. 

У разі внесення декларантом (уповноваже-

ною ним особою) до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу "Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі" документів та відомо-

стей для проведення заходів офіційного кон-

тролю до прибуття товарів на митну терито-

рію України, посадова особа відповідного 

уповноваженого органу, яка проводить за-

ходи офіційного контролю товарів у пункті їх 

призначення на території України, приймає 

відповідне рішення згідно з пунктом 1 цієї 

частини протягом двох робочих годин з мо-

менту пропуску товарів на митну територію 

України. 

У разі, якщо законодавством України пе-

редбачено здійснення в рамках заходів офі-

ційного контролю окремих процедур, не за-

значених в пункті 1 цієї частини, за поданням 

відповідного уповноваженого органу центра-

льний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, за-

безпечує можливість внесення інформації 

про такі процедури до єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 
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для міжнародної торгівлі” з їх однозначною 

ідентифікацією. 

У разі якщо посадовою особою  відповід-

ного 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 торгі-

влі" інформацію про необхідність прове-

дення огляду (інспектування) товарів, взяття 

проб (зразків) товарів для проведення їх дос-

лідження (аналізу, експертизи), проведення 

додаткової обробки товарів (фумігації, знеза-

раження, нанесення відповідного марку-

вання тощо), термін проведення відповідних 

процедур в рамках заходів офіційного конт-

ролю узгоджується з використанням механі-

зму “єдиного вікна” між декларантом (упов-

новаженою ним особою),  відповідним упов-

новаженим органом та органом доходів і збо-

рів за принципом вибору найближчого мож-

ливого терміну, але не пізніше ніж через 8 ро-

бочих годин від терміну, запропонованого 

декларантом (уповноваженою ним особою). 

Після завершення заходів офіційного кон-

тролю товарів у пункті їх призначення на те-

риторії України посадова особа відповідного 

уповноваженого органу, яка їх здійснювала, 

зобов’язана невідкладно внести інформацію 

про прийняте рішення до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”. 

10. Випуск у відповідний митний режим 

(крім митного режиму транзиту) товарів, які 

у разі ввезення на митну територію України 

підлягають заходам офіційного контролю, 

здійснюється за умови наявності в єдиній ав-

томатизованій інформаційній системі орга-

нів доходів і зборів України інформації про 

надання дозволу на випуск цих товарів у зая-

влений митний режим відповідно до мети їх 

ввезення в Україну за результатами прове-

дення таких заходів відповідними уповнова-

женими органами, крім випадків, визначених 

в абзаці п’ятому цієї частини. 

Випуск у митний режим транзиту товарів, 

які у разі ввезення на митну територію Укра-

їни підлягають заходам офіційного конт-

ролю, здійснюється на підставі інформації, 
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що міститься в єдиній автоматизованій інфо-

рмаційній системі органів доходів і зборів, 

про надання дозволу на: 

- пропуск таких товарів через митний кор-

дон України для переміщення їх до пункту 

призначення на території України чи до пун-

кту вивезення (пропуску) за межі митної те-

риторії України; або 

- випуск таких товарів у заявлений митний 

режим відповідно до мети їх ввезення в Ук-

раїну в пункті пропуску (пункті контролю) 

через державний кордон України. 

Якщо на момент закінчення встановлених 

статтею 255 цього Кодексу строків митного 

оформлення в єдиній автоматизованій інфор-

маційній системі органів доходів і зборів Ук-

раїни відсутня інформація про надання пев-

ним (одним чи кількома) уповноваженим ор-

ганом за результатами проведення заходів 

офіційного контролю дозволу на випуск то-

варів у заявлений митний режим відповідно 

до мети їх ввезення в Україну та про забо-

рону цим же (одним чи кількома) уповнова-

женим органом випуску товарів у заявлений 

митний режим відповідно до мети їх вве-

зення в Україну, орган доходів і зборів заве-

ршує митне оформлення цих товарів з дотри-

манням строків, встановлених статтею 255 

цього Кодексу. Заходи офіційного контролю 

щодо зазначених товарів у такому випадку 

проводяться відповідними уповноваженими 

органами незалежно від завершення їх мит-

ного оформлення, в порядку, встановленому 

законодавством України. Положення цього 

абзацу не застосовуються до товарів, визна-

них гуманітарною допомогою відповідно до 

Закону України “Про гуманітарну допо-

могу”. 

Інформація про випуск товарів у відповід-

ний митний режим вноситься до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” автоматизо-

ваною системою митного оформлення в ав-

томатичному режимі. 

11. Органи доходів і зборів координують 

роботу відповідних уповноважених органів 

щодо проведення заходів офіційного конт-

ролю у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України і в 
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зонах митного контролю на митній території 

України в порядку, встановленому цим Коде-

ксом та іншими актами законодавства Укра-

їни. 

Режим роботи уповноважених органів, які 

проводять заходи офіційного контролю у пу-

нктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон і в зонах митного конт-

ролю на митній території України, повинен 

бути узгоджений з режимом роботи відпові-

дного підрозділу органу доходів і зборів. 

12. Центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну по-

літику, здійснює ведення реєстру пунктів 

пропуску (пунктів контролю) через держав-

ний кордон України, місць доставки, місць 

митного оформлення товарів на митній тери-

торії України у порядку та за формою, за-

твердженою центральним органом виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реа-

лізує державну фінансову політику, а також 

розміщує цей реєстр на своєму офіційному 

сайті та в єдиному державному інформацій-

ному веб-порталі “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі”. 

До реєстру, зазначеного в абзаці першому 

цієї частини, за інформацією, наданою упов-

новаженими 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 відповід-

них уповноважених органів для здійснення 

заходів офіційного контролю, а також про ре-

жим їх роботи. Уповноважені органи, що 

здійснюють заходи офіційного контролю, зо-

бов’язані своєчасно інформувати централь-

ний орган виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну податкову та митну політику, про не-

обхідність внесення змін і доповнень до ре-

єстру, зазначеного в цій частині.”. 

116.  “Стаття 319. Взаємодія митних органів з іншими 

уповноваженими органами під час переміщення това-

рів через митний кордон 

  “Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з ін-

шими уповноваженими органами під час перемі-

щення товарів через митний кордон України 

117.   -31- Н.д.Марченко О.О. (Реєстр.картка 

№90) 

Н.д.Іллєнко А.Ю. (Реєстр.картка №215) 

Пропонується вра-

хувати 
 



40 

 

Н.д.Головко М.Й. (Реєстр.картка №164) 

В абзаці другому пункту 14 розділу І слова 

“митних органів” замінити словами “органів 

доходів і зборів”. 

118.  1. Товари, що ввозяться на митну територію Укра-

їни (у тому числі з метою транзиту), можуть підлягати 

санітарним, фітосанітарним заходам, передбаченим 

законами України та міжнародними договорами Ук-

раїни. Проведення таких заходів здійснюється упов-

новаженими органами, крім попереднього документа-

льного контролю, що здійснюється органами доходів 

і зборів на підставі інформації, отриманої від уповно-

важених державних органів. 

-32- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці третьому пункту 14 розділу І (аб-

зац перший частини першої ст. 319) слова 

“можуть підлягати санітарним, фітосанітар-

ним заходам” замінити словами “можуть пі-

длягати державному санітарно-епідеміоло-

гічному контролю, санітарним, фітосанітар-

ним заходам”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

1. Товари, що ввозяться на митну територію Укра-

їни (у тому числі з метою транзиту), можуть підлягати 

заходам офіційного контролю. 

119.  Уповноважені органи зобов’язані надавати органам 

доходів і зборів інформацію, необхідну для здійс-

нення попереднього документального контролю, в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису через єдиний державний ін-

формаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі”. 

  Вичерпний перелік товарів (з описом та кодом згі-

дно з УКТ ЗЕД), які у разі ввезення на митну терито-

рію України (у тому числі з метою транзиту) підляга-

ють заходам офіційного контролю, затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

120.  2. У пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України санітарні, фітосанітарні 

заходи здійснюються органами доходів і зборів у фо-

рмі попереднього документального контролю.  

  2. Заходи офіційного контролю проводяться: 

121.  Відомості про результати здійснення попереднього 

документального контролю вносяться посадовою осо-

бою органу доходів і зборів, якою здійснено цей кон-

троль, до інформаційно-телекомунікаційної системи 

митних органів. 

  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 приз-

начення на території України чи до пункту вивезення 

(пропуску) за межі митної території України або ви-

пуску їх у заявлений митний режим відповідно до 

мети їх ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті 

контролю) через державний кордон України; 

122.  У разі ввезення на митну територію України това-

рів, які не внесені до переліку таких, що підлягають 

фітосанітарним заходам, передбаченому частиною 

п’ятою цієї статті, у супроводженні пакувальних ма-

теріалів, що внесені до зазначеного переліку, ор-

ганами доходів і зборів під час попереднього докуме-

нтального контролю здійснюється візуальне інспекту-

вання таких пакувальних матеріалів з метою переві-

рки наявності на них відповідного маркування, яким 

  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. 
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засвідчується проведення належної фітосанітарної об-

робки цих пакувальних матеріалів згідно з вимогами 

міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів.  

123.  Здійснення санітарних, фітосанітарних заходів у 

формі попереднього документального контролю при-

пиняється посадовою особою органу доходів і зборів 

у таких випадках: 

-33- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці восьмому пункту 14 розділу І (аб-

зац четвертий частини другої ст. 319) слова 

“здійснення санітарних, фітосанітарних захо-

дів” замінити словами “здійснення держав-

ного санітарно-епідеміологічного контролю, 

санітарних, фітосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

3. Заходи офіційного контролю у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон України 

проводяться органами доходів і зборів шляхом попе-

реднього документального контролю. 

124.  - ввезення на митну територію України (у тому чи-

слі з метою транзиту) живих тварин (ссавців, птахів, 

бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, ам-

фібій та рептилій); 

  Перелік документів і відомостей, що підлягають пе-

ревірці під час попереднього документального конт-

ролю, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

125.  - ввезення на митну територію України (у тому чи-

слі з метою транзиту) харчових продуктів, кормів, по-

бічних продуктів тваринного походження, якщо таке 

ввезення здійснюється через визначені Кабінетом Мі-

ністрів України пункти пропуску на державному кор-

доні України, які вважаються відповідно до підпункту 

1 частини третьої розділу X Закону України “Про дер-

жавний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тварин-

ного походження, здоров’я та благополуччя тварин” 

призначеними прикордонними інспекційними пос-

тами та призначеними пунктами пропуску; 

  4. Попередній документальний контроль розпочи-

нається після пред’явлення органу доходів і зборів то-

варів, транспортних засобів комерційного призна-

чення і документів на такі товари в пункті пропуску 

(пункті контролю) через державний кордон України. 

126.  - проведення у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України відповідних 

санітарних заходів у зв’язку із загрозою занесення 

збудників хвороби тварин на територію України; 

  Протягом двох годин з моменту пред’явлення това-

рів, транспортних засобів комерційного призначення 

посадова особа органу доходів і зборів під час прове-

дення попереднього документального контролю зо-

бов’язана: 

127.  - наявність в єдиній автоматизованій інформаційній 

системі органів доходів і зборів України інформації 

уповноваженого органу про встановлення ним забо-

рони на ввезення товарів на митну територію України 

(в тому числі з метою транзиту) з відповідної країни; 

  1) прийняти одне із таких рішень про: 

128.  - відсутність документів чи відомостей, необхідних 

для здійснення попереднього документального конт-

ролю; 

  надання дозволу на пропуск товарів через митний 

кордон України за результатами попереднього доку-

ментального контролю для переміщення їх до пункту 

призначення на території України чи до пункту виве-

зення (пропуску) за межі митної території України; 



42 

 

129.  - виявлення за результатами митного огляду (у разі 

його проведення) карантинних організмів у живому 

стані чи ознак їх наявності, або пошкодження упако-

вки, або явних ознак псування товарів; 

  припинення попереднього документального конт-

ролю та залучення для проведення заходів офіційного 

контролю посадової особи відповідного уповноваже-

ного органу; 

130.  - виявлення під час візуального інспектування паку-

вальних матеріалів відсутності маркування, яким за-

свідчується проведення належної фітосанітарної об-

робки цих пакувальних матеріалів згідно з вимогами 

міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, або 

виявлення в цих пакувальних матеріалах карантинних 

організмів у живому стані чи ознак їх наявності, або 

пошкодження упаковки, або явних ознак псування то-

варів. 

  2) внести до єдиної автоматизованої інформаційної 

системи органів доходів і зборів України інформацію 

про прийняте рішення. 

131.  У разі припинення попереднього документального 

контролю для здійснення відповідних заходів посадо-

вою особою органу доходів і зборів залучається поса-

дова особа відповідного уповноваженого органу.  

  5. Попередній документальний контроль припиня-

ється посадовою особою органу доходів і зборів у та-

ких випадках: 

132.  Порядок здійснення попереднього документаль-

ного контролю органами доходів і зборів затверджу-

ється Кабінетом Міністрів України. 

  - встановленої законом вимоги щодо проведення ві-

дповідного заходу офіційного контролю відповідним 

уповноваженим органом; 

133.  3. Санітарні, фітосанітарні заходи здійснюються: -34- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

Абзац вісімнадцятий пункту 14 розділу І 

(абзац перший частини третьої ст. 319) ви-

класти в наступній редакції:  

“3. Державний санітарно-епідеміологічний 

контроль, санітарні, фітосанітарні заходи 

здійснюються:”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

- ввезення на митну територію України (у тому чи-

слі з метою транзиту) живих тварин (ссавців, птахів, 

бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, ам-

фібій та рептилій); 

134.  1) у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України – в обсязі, необхідному 

для пропуску відповідних товарів через митний кор-

дон України, або випуску їх у відповідний митний ре-

жим у випадках, встановлених законом; 

  - ввезення на митну територію України (у тому чи-

слі з метою транзиту) живих рослин; 

135.  2) при поміщенні в митний режим товарів – в обсязі, 

необхідному для випуску їх у відповідний митний ре-

жим. 

  - проведення у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України відповідних 

санітарних заходів у зв’язку із загрозою занесення 

збудників хвороб тварин на територію України; 

136.  4. Органи доходів і зборів координують роботу зі 

здійснення санітарних, фітосанітарних заходів у пун-

ктах пропуску (пунктах контролю) через державний 

кордон України і в зонах митного контролю на митній 

-35- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці двадцять першому пункту 14 роз-

ділу І (абзац перший частини четвертої ст. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

- наявності в єдиній автоматизованій інформаційній 

системі органів доходів і зборів України інформації 

уповноваженого органу про встановлення ним забо-
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території України в порядку, встановленому цим Ко-

дексом та іншими актами законодавства України.  

319) слова “здійснення санітарних, фітосані-

тарних заходів” замінити словами “здійс-

нення державного санітарно-епідеміологіч-

ного контролю, санітарних, фітосанітарних 

заходів”. 

рони на ввезення відповідних товарів на митну тери-

торію України (в тому числі з метою транзиту) з від-

повідної країни; 

137.  Режим роботи уповноважених органів, що здійсню-

ють санітарні, фітосанітарні заходи у пунктах пропу-

ску (пунктах контролю) через державний кордон і в 

зонах митного контролю на митній території України, 

повинен бути узгоджений з режимом роботи відпові-

дного підрозділу органу доходів і зборів. 

-36- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці двадцять другому пункту 14 роз-

ділу І (абзац другий частини четвертої 

ст.319) слова “що здійснюють санітарні, фі-

тосанітарні заходи” замінити словами “що 

здійснюють державний санітарно-епідеміо-

логічний контроль, санітарні, фітосанітарні 

заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

- відсутності документів чи відомостей, необхідних 

для здійснення попереднього документального конт-

ролю; 

138.  5. Вичерпні переліки товарів (з описом та кодом згі-

дно з УКТ ЗЕД), які у разі ввезення на митну терито-

рію України (у тому числі з метою транзиту) підляга-

ють санітарним та фітосанітарним заходам, затвер-

джуються згідно із законами, якими передбачено за-

твердження таких переліків. 

-37- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці двадцять третьому пункту 14 роз-

ділу І (частина п’ята ст.319) слова “підляга-

ють санітарним та фітосанітарним заходам” 

замінити словами “підлягають державному 

санітарно-епідеміологічному контролю, са-

нітарним та фітосанітарним заходам”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

- отримання звернення декларанта або уповноваже-

ної ним особи щодо проведення заходів офіційного 

контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через 

державний кордон відповідним уповноваженим орга-

ном; 

139.   38- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка №304) 

В абзаці двадцять четвертому пункту 14 

розділу І (абзац перший частини шостої 

ст.319) слова “Санітарні, фітосанітарні за-

ходи” замінити словами “Державний саніта-

рно-епідеміологічний контроль, санітарні, 

фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

- виявлення під час візуального інспектування ознак 

псування товарів. 

140.  6. Санітарні, фітосанітарні заходи, у тому числі у 

формі попереднього документального контролю, 

здійснюються після надання декларантом або уповно-

важеною ним особою в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису не-

обхідних документів та відомостей до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” та пред’явлення органу доходів 

і зборів товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення. 

-39- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзаци двадцять четвертий – тридцять 

дев’ятий пункту 14 розділу І (частина шоста 

6 ст. 319 МКУ) викласти в такій редакції: 

“6. Санітарні, фітосанітарні заходи, у тому 

числі у формі попереднього документаль-

ного контролю, здійснюються після надання 

декларантом або уповноваженою ним осо-

бою в електронній формі із застосуванням за-

собів електронного цифрового підпису необ-

хідних документів та відомостей до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та 

пред’явлення органу доходів і зборів товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення. 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
У разі припинення попереднього документального 

контролю для проведення відповідної перевірки поса-

довою особою органу доходів і зборів невідкладно за-

лучається посадова особа відповідного уповноваже-

ного органу. 
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Протягом чотирьох годин з моменту 

пред’явлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення посадова особа 

органу доходів і зборів за результатами про-

ведення попереднього документального кон-

тролю зобов’язана: 

1) прийняти одне із таких рішень про:  

припинення попереднього документаль-

ного контролю з підстав, визначених части-

ною другою цієї статті та залучення посадо-

вої особи відповідного державного органу 

для проведення санітарних та фітосанітарних 

заходів; 

надання дозволу на пропуск товарів через 

митний кордон України; 

2) внести до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу інформацію про 

прийняте рішення. 

Якщо протягом чотирьох годин з моменту 

надання документів та відомостей до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та 

пред’явлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення посадова особа 

органу доходів і зборів не внесе до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” жод-

ного з вказаних рішень, зазначений веб-пор-

тал автоматично формує рішення про закін-

чення попереднього контролю та надання до-

зволу на пропуск відповідних товарів через 

митний кордон України.  

Протягом двох годин з моменту прийняття 

посадовою особою органу доходів і зборів рі-

шення про припинення попереднього доку-

ментального контролю з підстав визначених 

частиною другою цієї статті, посадова особа 

відповідного державного органу, залучена 

для проведення санітарних та фітосанітарних 

заходів зобов’язана:  

1) прийняти одне із таких рішень про:  

надання дозволу на пропуск товарів через 

митний кордон України; 

надання дозволу на випуск товару у випа-

дках, передбачених законом; 

про вивезення товару, якому відмовлено у 

ввезенні чи використанні в Україні, за межі 
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митної території України або знищення то-

вару, якщо його вивезення є неможливим; 

необхідність проведення огляду (інспекту-

вання) товарів; 

необхідність проведення відбору зразків; 

необхідність проведення додаткової обро-

бки товарів (фумігації, знезараження, нане-

сення відповідного маркування тощо); 

2) внести інформацію про прийняте рі-

шення до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу.  

Якщо протягом двох годин з моменту 

прийняття посадовою особою органів дохо-

дів і зборів рішення про припинення попере-

днього документального контролю з підстав 

визначених частиною другою цієї статті, по-

садова особа відповідного державного ор-

гану, залучена для проведення санітарних та 

фітосанітарних заходів не внесе до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” жод-

ного з  вказаних рішень, зазначений веб-пор-

тал автоматично формує рішення про закін-

чення здійснення відповідних заходів щодо 

товарів, що переміщуються через митний ко-

рдон України, та їх пропуск через митний ко-

рдон України та їх випуск, у випадках перед-

бачених законом". 

141.  Протягом двох годин з моменту пред’явлення това-

рів, транспортних засобів комерційного призначення 

посадова особа органу доходів і зборів під час прове-

дення попереднього документального контролю зо-

бов’язана: 

  6. Протягом двох годин з моменту залучення до 

проведення заходів офіційного контролю у пункті 

пропуску (пункті контролю) через державний кордон 

України посадова особа відповідного уповноваже-

ного органу зобов’язана: 

142.  1) прийняти одне із таких рішень про:    1) прийняти одне із таких рішень про: 

143.     надання дозволу на пропуск товарів через митний 

кордон України для переміщення їх до пункту приз-

начення на території України чи до пункту вивезення 

(пропуску) за межі митної території України; 

144.  припинення попереднього документального конт-

ролю згідно із частиною другою цієї статті; 

  надання дозволу на випуск товарів у заявлений ми-

тний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну 

в пункті пропуску (пункті контролю) через державний 

кордон України; 

145.  надання дозволу на переміщення товару у відповід-

ному напрямку з відповідною метою; 

  заборону ввезення товарів на митну територію Ук-

раїни; 
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146.     необхідність проведення огляду (інспектування) то-

варів; 

147.  2) внести до єдиного державного інформаційного 

веб-порталу інформацію про прийняте рішення.  

  необхідність взяття проб (зразків) товарів для про-

ведення їх дослідження (аналізу, експертизи); 

148.  Протягом двох годин з моменту припинення попе-

реднього документального контролю посадова особа 

відповідного уповноваженого органу, залучена для 

здійснення санітарних, фітосанітарних заходів, зо-

бов’язана: 

-40- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці тридцятому пункту 14 розділу І 

(абзац сьомий частини шостої ст.319) слова 

“залучена для здійснення санітарних, фітоса-

нітарних заходів” замінити словами “залу-

чена для здійснення державного санітарно-

епідеміологічного контролю, санітарних, фі-

тосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

необхідність проведення додаткової обробки това-

рів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного 

маркування тощо); 

149.  1) прийняти одне із таких рішень про:    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 буде виконувати процедури, 

зазначені в абзацах п’ятому – сьомому пункту 1 цієї 

частини. 

150.  надання дозволу на переміщення товару у відповід-

ному напрямку з відповідною метою; 

  Посадова особа відповідного уповноваженого дер-

жавного органу, призначена для виконання процедур, 

зазначених в абзацах п’ятому – сьомому пункту 1 цієї 

частини, протягом 12 годин з моменту внесення від-

повідної інформації до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі" зобов’язана виконати такі процедури та вне-

сти до єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформа-

цію про їх виконання. 

151.     Єдиний державний інформаційний веб-портал 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" в автоматич-

ному режимі формує та надсилає декларанту (уповно-

важеній ним особі), органу доходів і зборів та відпові-

дному уповноваженому державному органу повідом-

лення про: 

152.     - невнесення протягом встановленого строку до 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформації 

згідно з пунктом 2 цієї частини із зазначенням відомо-

стей про відповідний уповноважений державний ор-

ган та посадову особу, яка повинна була внести таку 

інформацію; 
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153.     - 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 зазначен-

ням відомостей про відповідний уповноважений дер-

жавний орган та посадову особу, яка повинна була ви-

конати такі процедури. 

154.     7. Пропуск через митний кордон України товарів, 

які у разі ввезення на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офі-

ційного контролю, здійснюється на підставі інформа-

ції, що міститься в єдиній автоматизованій інформа-

ційній системі органів доходів і зборів, про надання 

дозволу на: 

155.     - пропуск таких товарів через митний кордон Укра-

їни для переміщення їх до пункту призначення на те-

риторії України чи до пункту вивезення (пропуску) за 

межі митної території України; або 

156.  надання дозволу на випуск товару;   - випуск таких товарів у заявлений митний режим 

відповідно до мети їх ввезення в Україну в пункті про-

пуску (пункті контролю) через державний кордон Ук-

раїни. 

157.  про вивезення товару, якому відмовлено у ввезенні 

чи використанні в Україні, за межі митної території 

України або знищення товару, якщо його вивезення є 

неможливим; 

  8. Документи та відомості для проведення заходів 

офіційного контролю, крім документів і відомостей, 

які згідно з цим Кодексом та іншими законами Укра-

їни вносяться до єдиного державного інформаційного 

веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" 

державними органами, установами та організаціями, 

уповноваженими на здійснення відповідних дозвіль-

них або контрольних функцій стосовно переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, вносяться до 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" декларантом 

(уповноваженою ним особою) до або одночасно з по-

данням митної декларації з метою випуску товарів у 

обраний митний режим. 

158.     9. Посадова особа відповідного уповноваженого ор-

гану, який проводить заходи офіційного контролю то-

варів у пункті їх призначення на території України, 

протягом двох робочих годин з моменту внесення де-

кларантом (уповноваженою ним особою) до єдиного 
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державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” документів та відомос-

тей про такі товари для проведення заходів офіцій-

ного контролю зобов’язана: 

159.  необхідність проведення огляду (інспектування) то-

варів; 

  1) прийняти одне із таких рішень про: 

160.  необхідність проведення відбору зразків;   надання дозволу на випуск товарів у заявлений ми-

тний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну; 

161.     заборону випуску товарів у заявлений митний ре-

жим відповідно до мети їх ввезення в Україну; 

162.  необхідність проведення додаткової обробки това-

рів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного 

маркування тощо); 

  необхідність перевірки оригіналів документів на 

такі товари; 

163.  2) внести інформацію про прийняте рішення до єди-

ного державного інформаційного веб-порталу або до 

інформаційно-телекомунікаційної системи уповнова-

женого державного органу у разі створення такої, яка 

забезпечує обмін інформацією з інформаційно-теле-

комунікаційною системою митного органу (єдиним 

державним інформаційним веб-порталом).  

  необхідність проведення огляду (інспектування) то-

варів; 

164.  Якщо протягом двох годин з моменту припинення 

попереднього документального контролю посадовою 

особою відповідного уповноваженого органу, залуче-

ною для здійснення санітарних, фітосанітарних захо-

дів, не внесено жодного із вказаних рішень до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”, цей інформаційний 

веб-портал автоматично формує рішення про закін-

чення санітарних, фітосанітарних заходів для цілей 

здійснення митних формальностей, яке є підставою 

для подальшого здійснення таких формальностей ор-

ганом доходів і зборів та прийняття рішення щодо 

пропуску відповідних товарів через митний кордон 

України або випуску їх у відповідний митний режим. 

-41- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці тридцять дев'ятому пункту 14 ро-

зділу І (абзац шістнадцятий частини шостої 

ст.319) слова “залученою для здійснення са-

нітарних, фітосанітарних заходів” замінити 

словами “залученою для здійснення держав-

ного санітарно-епідеміологічного контролю, 

санітарних, фітосанітарних заходів”, а слова 

“формує рішення про закінчення санітарних, 

фітосанітарних заходів” замінити словами 

“формує рішення про закінчення державного 

санітарно-епідеміологічного контролю, сані-

тарних, фітосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

необхідність взяття проб (зразків) товарів для про-

ведення їх дослідження (аналізу, експертизи); 

165.  7. Пропуск через митний кордон України товарів, 

які ввозяться на митну територію України (у тому чи-

слі з метою транзиту) здійснюється на підставі інфор-

мації про позитивні результати здійснення санітар-

них, фітосанітарних заходів в обсязі, необхідному для 

пропуску їх через митний кордон України (у тому чи-

слі у формі попереднього документального контролю, 

якщо санітарні, фітосанітарні заходи здійснювалися 

-42- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці сороковому пункту 14 розділу І 

(частина сьома ст.319) слова “здійснення са-

нітарних, фітосанітарних заходів” замінити 

словами “здійснення державного санітарно-

епідеміологічного контролю, санітарних, фі-

тосанітарних заходів”, а слова “якщо саніта-

рні, фітосанітарні заходи” замінити словами 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

необхідність проведення додаткової обробки това-

рів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного 

маркування тощо); 
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посадовою особою органу доходів і зборів без залу-

чення посадових осіб відповідних уповноважених ор-

ганів) або автоматично сформованого рішення єди-

ного державного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” про закінчення відпо-

відних заходів для цілей здійснення митних формаль-

ностей.  

“якщо державний санітарно-епідеміологіч-

ний контроль, санітарні, фітосанітарні за-

ходи”. 

166.   -43- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзаци сороковий – сорок другий пункту 

14 розділу І  (частини сьома та восьма ст. 319 

МКУ) викласти в такій редакції: 

“7. Пропуск через митний кордон України 

товарів, які ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту) 

здійснюється на підставі інформації про по-

зитивні результати: 

попереднього документального контролю; 

проведених санітарних та фітосанітарних 

заходів, у випадках передбачених частиною 

другою цієї статті; 

автоматично сформованого рішення єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" 

про пропуск таких товарів через митний кор-

дон України. 

8. Випуск товарів, що ввозяться на митну 

територію України, здійснюється на підставі: 

інформації про позитивні результати здій-

снення санітарних, фітосанітарних заходів в 

обсязі, необхідному для поміщення їх у від-

повідний митний режим (у тому числі для 

митного режиму транзиту - у формі поперед-

нього документального контролю, якщо сані-

тарні, фітосанітарні заходи здійснювалися 

посадовою особою органу доходів і зборів 

без залучення посадових осіб відповідних 

уповноважених органів); 

автоматично сформованого рішення єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

про випуск товарів, у випадках передбачених 

законом.  

У разі ввезення на митну територію Укра-

їни товарів, які не внесені до переліку таких, 

що підлягають фітосанітарним заходам, пе-

редбаченому частиною п’ятою цієї статті, у 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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супроводженні пакувальних матеріалів, що 

внесені до зазначеного переліку, випуск та-

ких товарів здійснюється на підставі інфор-

мації про позитивні результати здійснення ві-

зуального інспектування пакувальних мате-

ріалів посадовою особою органу доходів і 

зборів під час попереднього документаль-

ного контролю, якщо для проведення фітоса-

нітарних заходів не залучалась посадова 

особа відповідного уповноваженого органу”. 

167.  8. Випуск товарів, що ввозяться на митну територію 

України, здійснюється на підставі інформації про по-

зитивні результати здійснення санітарних, фітосаніта-

рних заходів в обсязі, необхідному для поміщення їх 

у відповідний митний режим (у тому числі для мит-

ного режиму транзиту – у формі попереднього доку-

ментального контролю, якщо санітарні, фітосанітарні 

заходи здійснювалися посадовою особою органу до-

ходів і зборів без залучення посадових осіб відповід-

них уповноважених органів) або автоматично сфор-

мованого рішення єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі” про закінчення відповідних заходів для цілей 

здійснення митних формальностей.  

-44- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці сорок першому пункту 14 розділу 

І (абзац перший частини восьмої ст.319) 

слова “здійснення санітарних, фітосанітар-

них заходів” замінити словами “здійснення 

державного санітарно-епідеміологічного ко-

нтролю, санітарних, фітосанітарних заходів”, 

а слова “якщо санітарні, фітосанітарні за-

ходи” замінити словами “якщо державний 

санітарно-епідеміологічний контроль, сані-

тарні, фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

30) 

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 буде виконувати процедури, зазначені 

в абзацах четвертому – сьомому пункту 1 цієї частини. 

168.     У разі внесення декларантом (уповноваженою ним 

особою) до єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" доку-

ментів та відомостей для проведення заходів офіцій-

ного контролю до прибуття товарів на митну терито-

рію України, посадова особа відповідного уповнова-

женого органу, яка проводить заходи офіційного кон-

тролю товарів у пункті їх призначення на території 

України, приймає відповідне рішення згідно з пунк-

том 1 цієї частини протягом двох робочих годин з мо-

менту пропуску товарів на митну територію України. 

169.     У разі, якщо законодавством України передбачено 

здійснення в рамках заходів офіційного контролю ок-

ремих процедур, не зазначених в пункті 1 цієї час-

тини, за поданням відповідного уповноваженого ор-

гану центральний орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову та митну політику, забезпе-

чує можливість внесення інформації про такі проце-

дури до єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” з їх од-

нозначною ідентифікацією. 



51 

 

170.     У разі якщо посадовою особою  відповідного упов-

новаженого органу, яка проводить заходи офіційного 

контролю товарів у пункті їх призначення на території 

України, внесено до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі" інформацію про необхідність проведення 

огляду (інспектування) товарів, взяття проб (зразків) 

товарів для проведення їх дослідження (аналізу, екс-

пертизи), проведення додаткової обробки товарів (фу-

мігації, знезараження, нанесення відповідного марку-

вання тощо), термін проведення відповідних проце-

дур в рамках заходів офіційного контролю узгоджу-

ється з використанням механізму “єдиного вікна” між 

декларантом (уповноваженою ним особою),  відповід-

ним уповноваженим органом та органом доходів і 

зборів за принципом вибору найближчого можливого 

терміну, але не пізніше ніж через 8 робочих годин від 

терміну, запропонованого декларантом (уповноваже-

ною ним особою). 

171.     Після завершення заходів офіційного контролю то-

варів у пункті їх призначення на території України по-

садова особа відповідного уповноваженого органу, 

яка їх здійснювала, зобов’язана невідкладно внести 

інформацію про прийняте рішення до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”. 

172.  У разі ввезення на митну територію України това-

рів, які не внесені до переліку таких, що підлягають 

фітосанітарним заходам, передбаченому частиною 

п’ятою цієї статті, у супроводженні пакувальних ма-

теріалів, що внесені до зазначеного переліку, випуск 

таких товарів здійснюється на підставі інформації про 

позитивні результати здійснення візуального інспек-

тування пакувальних матеріалів посадовою особою 

органу доходів і зборів під час попереднього докуме-

нтального контролю, якщо для проведення фітосані-

тарних заходів не залучалась посадова особа відпові-

дного уповноваженого органу.”; 

  10. Випуск у відповідний митний режим (крім мит-

ного режиму транзиту) товарів, які у разі ввезення на 

митну територію України підлягають заходам офіцій-

ного контролю, здійснюється за умови наявності в 

єдиній автоматизованій інформаційній системі орга-

нів доходів і зборів України інформації про надання 

дозволу на випуск цих товарів у заявлений митний ре-

жим відповідно до мети їх ввезення в Україну за ре-

зультатами проведення таких заходів відповідними 

уповноваженими органами, крім випадків, визначе-

них в абзаці п’ятому цієї частини. 

173.     Випуск у митний режим транзиту товарів, які у разі 

ввезення на митну територію України підлягають за-

ходам офіційного контролю, здійснюється на підставі 

інформації, що міститься в єдиній автоматизованій ін-

формаційній системі органів доходів і зборів, про на-

дання дозволу на: 
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174.     - пропуск таких товарів через митний кордон Укра-

їни для переміщення їх до пункту призначення на те-

риторії України чи до пункту вивезення (пропуску) за 

межі митної території України; або 

175.     - випуск таких товарів у заявлений митний режим 

відповідно до мети їх ввезення в Україну в пункті про-

пуску (пункті контролю) через державний кордон Ук-

раїни. 

176.     Якщо на момент закінчення встановлених статтею 

255 цього Кодексу строків митного оформлення в єди-

ній автоматизованій інформаційній системі органів 

доходів і зборів України відсутня інформація про на-

дання певним (одним чи кількома) уповноваженим 

органом за результатами проведення заходів офіцій-

ного контролю дозволу на випуск товарів у заявлений 

митний режим відповідно до мети їх ввезення в Укра-

їну та про заборону цим же (одним чи кількома) упо-

вноваженим органом випуску товарів у заявлений ми-

тний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну, 

орган доходів і зборів завершує митне оформлення 

цих товарів з дотриманням строків, встановлених 

статтею 255 цього Кодексу. Заходи офіційного конт-

ролю щодо зазначених товарів у такому випадку про-

водяться відповідними уповноваженими органами не-

залежно від завершення їх митного оформлення, в по-

рядку, встановленому законодавством України. Поло-

ження цього абзацу не застосовуються до товарів, ви-

знаних гуманітарною допомогою відповідно до За-

кону України “Про гуманітарну допомогу”. 

177.     Інформація про випуск товарів у відповідний мит-

ний режим вноситься до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” автоматизованою системою митного оформ-

лення в автоматичному режимі. 

178.     11. Органи доходів і зборів координують роботу ві-

дповідних уповноважених органів щодо проведення 

заходів офіційного контролю у пунктах пропуску (пу-

нктах контролю) через державний кордон України і в 

зонах митного контролю на митній території України 

в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими 

актами законодавства України. 

179.     Режим роботи уповноважених органів, які прово-

дять заходи офіційного контролю у пунктах пропуску 
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(пунктах контролю) через державний кордон і в зонах 

митного контролю на митній території України, пови-

нен бути узгоджений з режимом роботи відповідного 

підрозділу органу доходів і зборів. 

180.     12. Центральний орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну податкову та митну політику, здійснює 

ведення реєстру пунктів пропуску (пунктів контролю) 

через державний кордон України, місць доставки, 

місць митного оформлення товарів на митній терито-

рії України у порядку та за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпе-

чує формування та реалізує державну фінансову полі-

тику, а також розміщує цей реєстр на своєму офіцій-

ному сайті та в єдиному державному інформаційному 

веб-порталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”. 

181.     До реєстру, зазначеного в абзаці першому цієї час-

тини, за інформацією, наданою уповноваженими ор-

ганами, вносяться відомості про орієнтовний строк 

прибуття до кожного пункту пропуску (пункту конт-

ролю) через державний кордон України, місця доста-

вки, місця митного оформлення товарів на митній те-

риторії України посадових осіб відповідних уповно-

важених органів для здійснення заходів офіційного 

контролю, а також про режим їх роботи. Уповнова-

жені органи, що здійснюють заходи офіційного конт-

ролю, зобов’язані своєчасно інформувати централь-

ний орган виконавчої влади, що реалізує державну по-

даткову та митну політику, про необхідність внесення 

змін і доповнень до реєстру, зазначеного в цій час-

тині.”; 

182.   -45- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ І після пункту 14 доповнити трьома 

новими пунктами такого змісту: 

“14-1) друге речення частини третьої статті 

320 виключити; 

14-2) у частині першій статті 331 слова 

“здійснювати види контролю, зазначені у ча-

стині першій статті 319 цього Кодексу” замі-

нити словами “проводити заходи офіційного 

контролю”; 

Пропонується вра-

хувати 
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14-3) у першому реченні частини другої 

статті 332 слова “здійснюють види конт-

ролю, зазначені у частині першій статті 319 

цього Кодексу” замінити словами “прово-

дять заходи офіційного контролю”. 

183.     14-1) друге речення частини третьої статті 320 ви-

ключити; 

184.     14-2) у частині першій статті 331 слова “здійсню-

вати види контролю, зазначені у частині першій статті 

319 цього Кодексу” замінити словами “проводити за-

ходи офіційного контролю”; 

185.     14-3) у першому реченні частини другої статті 332 

слова “здійснюють види контролю, зазначені у час-

тині першій статті 319 цього Кодексу” замінити сло-

вами “проводять заходи офіційного контролю”; 

186.  15) у частині шостій статті 334 слова “особами для 

здійснення митного контролю” замінити словами 

“особами або уповноваженими державними ор-

ганами, іншими установами та організаціями, у тому 

числі з використанням єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі”, для здійснення митних формальностей”; 

-46- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 15 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“15) у частині шостій статті 334 слова “або 

уповноваженими ними особами для здійс-

нення митного контролю” замінити словами 

“їх представниками, іншими заінтересова-

ними особами, а також державними ор-

ганами, установами й організаціями, уповно-

важеними на здійснення відповідних дозвіль-

них або контрольних функцій стосовно пере-

міщення товарів, транспортних засобів коме-

рційного призначення через митний кордон 

України, у тому числі через єдиний держав-

ний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, для здійснення 

митних формальностей”;”. 

Пропонується вра-

хувати 
15) у частині шостій статті 334 слова “або уповно-

важеними ними особами для здійснення митного кон-

тролю” замінити словами “їх представниками, ін-

шими заінтересованими особами, а також держав-

ними органами, установами й організаціями, уповно-

важеними на здійснення відповідних дозвільних або 

контрольних функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, у тому числі через єдиний 

державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, для здійснення митних фо-

рмальностей”;”. 

187.  16) частину другу статті 335 доповнити новим абза-

цом такого змісту: 

  16) частину другу статті 335 доповнити новим абза-

цом такого змісту: 

188.  “Якщо цим Кодексом та іншими законами України 

передбачено надання таких документів (відомостей) 

органам доходів і зборів уповноваженими держав-

ними органами, іншими установами та організаціями 

в електронній формі із застосуванням засобів елект-

ронного цифрового підпису з використанням єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”, орган доходів і зборів 

-47- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац другий пункту 16 розділу І викласти 

в такій редакції: 

Пропонується вра-

хувати 
“Якщо цим Кодексом та іншими законами України 

передбачено надання таких документів (відомостей) 

органам доходів і зборів державними органами, уста-

новами та організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспортних за-

собів комерційного призначення через митний кордон 
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не має права вимагати надання таких документів (ві-

домостей) декларантом, уповноваженою ним особою 

чи перевізником.”; 

“Якщо цим Кодексом та іншими законами 

України передбачено надання таких докуме-

нтів (відомостей) органам доходів і зборів 

державними органами, установами та органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, у формі елект-

ронних документів, засвідчених електрон-

ним цифровим підписом через єдиний держа-

вний інформаційний веб-портал “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”, органам дохо-

дів і зборів забороняється вимагати надання 

таких документів (відомостей) декларантом, 

уповноваженою ним особою, перевізником 

чи іншою заінтересованою особою.”;”. 

України, у формі електронних документів, засвідче-

них електронним цифровим підписом через єдиний 

державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі”, органам доходів і зборів 

забороняється вимагати надання таких документів (ві-

домостей) декларантом, уповноваженою ним особою, 

перевізником чи іншою заінтересованою особою.”; 

189.  17) у частині першій статті 339 слова “видам конт-

ролю” замінити словами “заходам“; 

-48- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 17 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“17) у частині першій статті 339 слова “від-

повідним видам контролю, зазначеним у час-

тині першій статті 319 цього Кодексу” замі-

нити словами “заходам офіційного конт-

ролю”. 

Пропонується вра-

хувати 
17) у частині першій статті 339 слова “відповідним 

видам контролю, зазначеним у частині першій статті 

319 цього Кодексу” замінити словами “заходам офі-

ційного контролю”; 

190.  18) статтю 355 доповнити після частини першої но-

вою частиною такого змісту: 

-49- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 18 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“18) статтю 355 доповнити частиною дру-

гою такого змісту: 

“2. Положення частини першої цієї статті 

не стосуються документів на паперових но-

сіях, що були надані підприємством органу 

доходів і зборів для здійснення митних фор-

мальностей та не були повернені органом до-

ходів і зборів після їх виконання, а також до-

кументів та відомостей, які згідно з цим Ко-

дексом та іншими законами України повинні 

надаватися органам доходів і зборів держав-

ними органами, установами й організаціями, 

уповноваженими на здійснення відповідних 

Пропонується вра-

хувати 
18) статтю 355 доповнити частиною другою такого 

змісту: 
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дозвільних або контрольних функцій стосо-

вно переміщення товарів, транспортних засо-

бів комерційного призначення через митний 

кордон України через єдиний державний ін-

формаційний веб-портал “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”.”. 

191.  “2. Положення частини першої цієї статті не стосу-

ються документів на паперових носіях, що були на-

дані декларантом або уповноваженою ним особою ор-

гану доходів і зборів для здійснення митних формаль-

ностей та не були повернені органом доходів і зборів 

після їх виконання, а також документів та відомостей, 

які згідно з цим Кодексом та іншими законами Укра-

їни повинні надаватися органам доходів і зборів упо-

вноваженими державними органами, іншими устано-

вами та організаціями в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису че-

рез єдиний державний інформаційний веб-портал 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.”; 

  “2. Положення частини першої цієї статті не стосу-

ються документів на паперових носіях, що були на-

дані підприємством органу доходів і зборів для здійс-

нення митних формальностей та не були повернені 

органом доходів і зборів після їх виконання, а також 

документів та відомостей, які згідно з цим Кодексом 

та іншими законами України повинні надаватися ор-

ганам доходів і зборів державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни через єдиний державний інформаційний веб-пор-

тал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.”; 

192.   -50- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ І після пункту 18 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“18-1) частину третю статті 363 викласти в 

такій редакції: 

“3. Автоматизована система управління 

ризиками, що застосовується органами дохо-

дів і зборів, є складовою частиною єдиної ав-

томатизованої інформаційної системи орга-

нів доходів і зборів. 

Автоматизована система управління ризи-

ками функціонує на центральному рівні та 

передбачає застосування випадкового від-

бору. 

Автоматизована система управління ризи-

ками забезпечує визначення однакового об-

сягу та форм митного контролю товарів, тра-

нспортних засобів комерційного призна-

чення незалежно від того, якому органу до-

ходів і зборів подано митну декларацію (ін-

ший документ, що може використовуватися 

замість митної декларації відповідно до 

Пропонується вра-

хувати 
18-1) частину третю статті 363 викласти в такій ре-

дакції: 
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цього Кодексу), для здійснення митних фор-

мальностей. 

У разі коли посадовою особою органу до-

ходів і зборів за результатами застосування 

системи управління ризиками прийнято рі-

шення про необхідність проведення певної 

митної формальності щодо товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення, ін-

формація про прийняття такого рішення не-

відкладно вноситься такою посадовою осо-

бою до автоматизованої системи управління 

ризиками.”. 

193.     “3. Автоматизована система управління ризиками, 

що застосовується органами доходів і зборів, є скла-

довою частиною єдиної автоматизованої інформацій-

ної системи органів доходів і зборів. 

194.     Автоматизована система управління ризиками фун-

кціонує на центральному рівні та передбачає застосу-

вання випадкового відбору. 

195.     Автоматизована система управління ризиками за-

безпечує визначення однакового обсягу та форм мит-

ного контролю товарів, транспортних засобів комер-

ційного призначення незалежно від того, якому ор-

гану доходів і зборів подано митну декларацію (інший 

документ, що може використовуватися замість митної 

декларації відповідно до цього Кодексу), для здійс-

нення митних формальностей. 

196.     У разі коли посадовою особою органу доходів і збо-

рів за результатами застосування системи управління 

ризиками прийнято рішення про необхідність прове-

дення певної митної формальності щодо товарів, тра-

нспортних засобів комерційного призначення, інфор-

мація про прийняття такого рішення невідкладно вно-

ситься такою посадовою особою до автоматизованої 

системи управління ризиками.”; 

197.  19) статтю 365 після частини восьмої доповнити но-

вою частиною такого змісту: 

-51- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 19 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“19) статтю 365 доповнити частиною 

дев’ятою такого змісту: 

Пропонується вра-

хувати 
19) статтю 365 доповнити частиною дев’ятою та-

кого змісту: 
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“9. При здійсненні митних формальностей 

щодо товарів, які переміщуються через мит-

ний кордон України громадянами, органи до-

ходів і зборів використовують документи 

та/або відомості, отримані через єдиний дер-

жавний інформаційний веб-портал "Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі", або видані 

на паперових носіях державними органами, 

установами й організаціями, уповноваже-

ними на здійснення відповідних дозвільних 

або контрольних функцій стосовно перемі-

щення товарів, транспортних засобів комер-

ційного призначення через митний кордон 

України.”; 

198.  “9. При здійсненні митних формальностей щодо то-

варів, які переміщуються через митний кордон Укра-

їни громадянами, органами доходів і зборів можуть 

використовуватися документи, отримані в електрон-

ній формі із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису через єдиний державний інформацій-

ний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі", або видані уповноваженими державними ор-

ганами, іншими установами та організаціями на папе-

рових носіях.”; 

  “9. При здійсненні митних формальностей щодо то-

варів, які переміщуються через митний кордон Укра-

їни громадянами, органи доходів і зборів використо-

вують документи та/або відомості, отримані через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”, або видані на папе-

рових носіях державними органами, установами й ор-

ганізаціями, уповноваженими на здійснення відповід-

них дозвільних або контрольних функцій стосовно пе-

реміщення товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон України.”; 

199.  20) у частині першій статті 369 слова “документів, 

що видаються державними органами для здійснення 

митного контролю та митного оформлення товарів, а 

також від застосування до них видів державного кон-

тролю, визначених частиною першою” замінити сло-

вами “документів, перевірки інформації про наявність 

їх у відповідному реєстрі, які підтверджують дотри-

мання встановлених обмежень щодо переміщення че-

рез митний кордон України, а також від застосування 

до них відповідних заходів, зазначених у частині пер-

шій”; 

-52- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

пункт 20 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

"у частині першій статті 369 слова "по-

дання документів, перевірки інформації про 

наявність їх у відповідному реєстрі, які підт-

верджують дотримання встановлених обме-

жень щодо переміщення через митний кор-

дон України, а також від застосування до них 

відповідних заходів, зазначених у частині пе-

ршій статті 319 цього Кодексу" замінити сло-

вами "проведення заходів офіційного конт-

ролю, а також від подання документів та/або 

відомостей, що підтверджують дотримання 

встановлених заборон та/або обмежень щодо 

переміщення товарів через митний кордон 

України"; 

Пропонується вра-

хувати 
20) у частині першій статті 369 слова “подання до-

кументів, перевірки інформації про наявність їх у від-

повідному реєстрі, які підтверджують дотримання 

встановлених обмежень щодо переміщення через ми-

тний кордон України, а також від застосування до них 

відповідних заходів, зазначених у частині першій 

статті 319 цього Кодексу” замінити словами “прове-

дення заходів офіційного контролю, а також від по-

дання документів та/або відомостей, що підтверджу-

ють дотримання встановлених заборон та/або обме-

жень щодо переміщення товарів через митний кордон 

України”; 

200.   -53- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 
Пропонується вра-

хувати 
20-1) у статті 371: 
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Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити розділ І після пункту 20 новим 

пунктом такого змісту: 

“20-1) у статті 371: 

у частині третій: 

слово “та” виключити; 

після слів “законами України” доповнити 

словами “, та з поданням відповідних доку-

ментів, які підтверджують дотримання вста-

новлених заборон та/або обмежень згідно із 

законами України щодо вивезення (переси-

лання) товарів за межі митної території Ук-

раїни”; 

у частині четвертій слова “документів, що 

видаються державними органами для здійс-

нення митного контролю та митного оформ-

лення товарів, що переміщуються громадя-

нами через митний кордон України” замі-

нити словами “документів (крім документів, 

що підтверджують право вивезення за межі 

митної території України культурних цінно-

стей), що підтверджують дотримання встано-

влених заборон та/або обмежень щодо виве-

зення (пересилання) громадянами товарів за 

межі митної території України”; 

201.     у частині третій: 

202.     слово “та” виключити; 

203.     після слів “законами України” доповнити словами 

“, та з поданням відповідних документів, які підтвер-

джують дотримання встановлених заборон та/або об-

межень згідно із законами України щодо вивезення 

(пересилання) товарів за межі митної території Укра-

їни”; 

204.     у частині четвертій слова “документів, що вида-

ються державними органами для здійснення митного 

контролю та митного оформлення товарів, що перемі-

щуються громадянами через митний кордон України” 

замінити словами “документів (крім документів, що 

підтверджують право вивезення за межі митної тери-

торії України культурних цінностей), що підтверджу-

ють дотримання встановлених заборон та/або обме-

жень щодо вивезення (пересилання) громадянами то-

варів за межі митної території України”; 
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205.   -54- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити розділ І після пункту 20 новим 

пунктом такого змісту: 

“20-2) у статті 372: 

у частині другій після слова “євро” допов-

нити словами “(крім культурних цінностей)”; 

доповнити частиною шостою такого змі-

сту: 

“6. Тимчасове вивезення (пересилання) 

громадянами-резидентами за межі митної те-

риторії України культурних цінностей здійс-

нюється з поданням відповідних документів, 

які підтверджують право вивезення за межі 

митної території України культурних цінно-

стей та дотримання заборон та/або обмежень 

згідно із законами України щодо тимчасо-

вого вивезення таких товарів за межі митної 

території України.”; 

Пропонується вра-

хувати 
20-2) у статті 372: 

206.     у частині другій після слова “євро” доповнити сло-

вами “(крім культурних цінностей)”; 

207.     доповнити частиною шостою такого змісту: 

208.     “6. Тимчасове вивезення (пересилання) громадя-

нами-резидентами за межі митної території України 

культурних цінностей здійснюється з поданням відпо-

відних документів, які підтверджують право виве-

зення за межі митної території України культурних 

цінностей та дотримання заборон та/або обмежень згі-

дно із законами України щодо тимчасового вивезення 

таких товарів за межі митної території України.”; 

209.  21) у частині другій статті 380 слова “документів, 

що видаються державними органами, уповноваже-

ними здійснювати види контролю, зазначені у” замі-

нити словами “документів, які підтверджують дотри-

мання встановлених обмежень щодо переміщення че-

рез митний кордон України та проведення відповід-

них заходів, зазначених у частині першій”; 

-55- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

пункт 21 розділу І викласти в такій редак-

ції: 

21) у першому реченні частини другої 

статті 380 слова “подання документів, що ви-

даються державними органами, уповноваже-

ними здійснювати види контролю, зазначені 

у статті 319 цього Кодексу” замінити сло-

вами “проведення заходів офіційного конт-

ролю, а також від подання документів та/або 

Пропонується вра-

хувати 
21) у першому реченні частини другої статті 380 

слова “подання документів, що видаються держав-

ними органами, уповноваженими здійснювати види 

контролю, зазначені у статті 319 цього Кодексу” замі-

нити словами “проведення заходів офіційного конт-

ролю, а також від подання документів та/або відомос-

тей, що підтверджують дотримання встановлених за-

борон та/або обмежень щодо переміщення транспорт-

них засобів особистого користування через митний 

кордон України”; 
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відомостей, що підтверджують дотримання 

встановлених заборон та/або обмежень щодо 

переміщення транспортних засобів особис-

того користування через митний кордон Ук-

раїни”; 

210.   -56- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити розділ І після пункту 21 трьома 

новими пунктами такого змісту: 

“21-1) статтю 452 доповнити частиною че-

твертою такого змісту: 

“4. Обмеження, встановлені частинами 

першою – третьою цієї статті, не застосову-

ються до інформаційного обміну, що здійс-

нюється між декларантами, їх представни-

ками, іншими заінтересованими особами ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними 

органами, установами й організаціями, упов-

новаженими на здійснення відповідних до-

звільних або контрольних функцій стосовно 

переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний ко-

рдон України, з використанням механізму 

“єдиного вікна” згідно з цим Кодексом.”; 

21-2) у частині першій статті 468 слова “не 

здійснюють види контролю, зазначені у час-

тині першій статті 319 цього Кодексу,” замі-

нити словами “не проводять заходи офіцій-

ного контролю”; 

21-3) у пункті 2 частини першої статті 491 

слова “здійснюють види контролю, зазначені 

у частині першій статті 319 цього Кодексу” 

замінити словами “проводять заходи офіцій-

ного контролю”. 

Пропонується вра-

хувати 
21-1) статтю 452 доповнити частиною четвертою 

такого змісту: 

211.     “4. Обмеження, встановлені частинами першою – 

третьою цієї статті, не застосовуються до інформацій-

ного обміну, що здійснюється між декларантами, їх 

представниками, іншими заінтересованими особами, 

органами доходів і зборів, іншими державними ор-

ганами, установами й організаціями, уповноваженими 

на здійснення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення через мит-

ний кордон України, з використанням механізму 

“єдиного вікна” згідно з цим Кодексом.”; 
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212.     21-2) у частині першій статті 468 слова “не здійсню-

ють види контролю, зазначені у частині першій статті 

319 цього Кодексу” замінити словами “не проводять 

заходи офіційного контролю”; 

213.     21-3) у пункті 2 частини першої статті 491 слова 

“здійснюють види контролю, зазначені у частині пер-

шій статті 319 цього Кодексу” замінити словами “про-

водять заходи офіційного контролю”; 

214.  22) у частині другій статті 561:   22) друге речення частини другої статті 561 виклю-

чити; 

215.  перше речення після слова “переміщенням” допов-

нити словом “рухомих”; 

-57- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 22 Розділу І викласти в такій редак-

ції: 

“22) друге речення частини другої статті 

561 виключити”. 

Пропонується вра-

хувати 
 

216.  друге речення виключити;    

217.   -58- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити розділ І після пункту 22 новим 

пунктом такого змісту: 

“22-1) статтю 585 доповнити частиною 

третьою такого змісту: 

“3. Установлюються такі посадові оклади 

працівників спеціалізованого підрозділу цен-

трального органу виконавчої влади, що реа-

лізує державну податкову та митну політику, 

які безпосередньо здійснюють розробку про-

грамного забезпечення для органів доходів і 

зборів, відповідно до розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних 

осіб на 1 січня відповідного календарного 

року: 

керівник підрозділу – 25; 

заступник керівника  – 24; 

головний спеціаліст – 22; 

провідний спеціаліст – 20; 

Надбавки до посадового окладу, премії, 

доплати та інші виплати встановлюються 

Пропонується вра-

хувати 
22-1) статтю 585 доповнити частиною третьою та-

кого змісту: 
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працівникам цього підрозділу відповідно до 

законодавства.”. 

218.     “3. Установлюються такі посадові оклади працівни-

ків спеціалізованого підрозділу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову та 

митну політику, які безпосередньо здійснюють розро-

бку програмного забезпечення для органів доходів і 

зборів, відповідно до розміру прожиткового міні-

муму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 

відповідного календарного року: 

219.     керівник підрозділу – 25; 

220.     заступник керівника  – 24; 

221.     головний спеціаліст – 22; 

222.     провідний спеціаліст – 20; 

223.     Надбавки до посадового окладу, премії, доплати та 

інші виплати встановлюються працівникам цього під-

розділу відповідно до законодавства. 

224.  23) розділ XXI “Прикінцеві та перехідні поло-

ження”: 

  23) розділ XXI “Прикінцеві та перехідні поло-

ження”: 

225.  доповнити пунктами 71 – 73 такого змісту:   доповнити пунктами 71 – 73 такого змісту: 

226.  “71. Протягом шести місяців з дня набрання чинно-

сті Законом України “Про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких інших законів України 

щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оп-

тимізації здійснення контрольних процедур при пере-

міщенні товарів через митний кордон України” орга-

нам доходів і зборів дозволяється використовувати 

для здійснення митних формальностей щодо пропу-

ску товарів, транспортних засобів через митний кор-

дон України, їх випуску у митний режим відповідні 

документи та відомості, отримані згідно з цим Кодек-

сом та іншими законами України в електронній формі 

із застосуванням засобів електронного цифрового під-

пису з використанням єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі”, а в разі неотримання таких документів (ві-

домостей) в електронній формі з використанням меха-

нізму “єдиного вікна” – їх паперові примірники, ви-

дані уповноваженими державними органами, іншими 

установами та організаціями. 

-59- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци третій – сьомий пункту 23 розділу 

І викласти в такій редакції: 

“71. Установити, що норми цього Кодексу 

щодо взаємодії між декларантами, їх пред-

ставниками, іншими заінтересованими осо-

бами та органами доходів і зборів, іншими 

державними органами, установами й органі-

заціями, уповноваженими на здійснення від-

повідних дозвільних або контрольних функ-

цій стосовно переміщення товарів, транспор-

тних засобів комерційного призначення че-

рез митний кордон України, з використанням 

механізму “єдиного вікна” застосовуються з 

дня, наступного за днем опублікування на 

офіційному сайті центрального органу вико-

навчої влади, що реалізує державну подат-

кову та митну політику, повідомлення про 

початок передання згідно з цим Кодексом 

Пропонується вра-

хувати 
“71. Установити, що норми цього Кодексу щодо вза-

ємодії між декларантами, їх представниками, іншими 

заінтересованими особами та органами доходів і збо-

рів, іншими державними органами, установами й ор-

ганізаціями, уповноваженими на здійснення відповід-

них дозвільних або контрольних функцій стосовно пе-

реміщення товарів, транспортних засобів комерцій-

ного призначення через митний кордон України, з ви-

користанням механізму “єдиного вікна” застосову-

ються з дня, наступного за днем опублікування на офі-

ційному сайті центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику, 

повідомлення про початок передання згідно з цим Ко-

дексом відповідним уповноваженим державним орга-

ном (установою, організацією)  певного дозвільного 

документа або відомостей з певного реєстру до єди-

ного державного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі”. 
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відповідним уповноваженим державним ор-

ганом (установою, організацією)  певного до-

звільного документа або відомостей з пев-

ного реєстру до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”. 

72. Протягом 180 днів з дня набрання чин-

ності Законом України “Про внесення змін 

до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо запровадження механі-

зму “єдиного вікна” та оптимізації здійс-

нення контрольних процедур при перемі-

щенні товарів через митний кордон Укра-

їни”, але не пізніше дня, наступного за днем 

опублікування на офіційному сайті централь-

ного органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, пові-

домлення, зазначеного в пункті 71 цього роз-

ділу, для здійснення митних формальностей 

щодо пропуску товарів, транспортних засо-

бів через митний кордон України, їх випуску 

у відповідний митний режим органам дохо-

дів і зборів дозволяється використовувати па-

перові примірники дозвільних документів, 

видані державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України. 

73. Тимчасово, до офіційного приєднання 

України до Конвенції про єдиний режим тра-

нзиту, у випадках, що визначаються Кабіне-

том Міністрів України, для декларування у 

митний режим транзиту товарів, транспорт-

них засобів комерційного призначення, що 

переміщуються між Європейським Союзом, 

країнами – членами Європейської асоціації 

вільної торгівлі, окремими країнами – чле-

нами Конвенції про єдиний режим транзиту 

та Україною, використовуються митні декла-

рації окремих типів, що відповідають типам 

митних декларацій, запроваджених зазначе-

ною Конвенцією.  

Порядок виконання митних формально-

стей під час транзиту товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, що пере-

міщуються між Європейським Союзом, краї-

нами – членами Європейської асоціації віль-

ної торгівлі, окремими країнами – членами 
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Конвенції про єдиний режим транзиту та Ук-

раїною з використанням митних декларацій, 

зазначених у цьому пункті, встановлюється 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

Порядок заповнення митних декларацій, 

зазначених у цьому пункті, визначається цен-

тральним органом виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику, з урахуванням положень 

Конвенції про єдиний режим транзиту та 

Конвенції про спрощення формальностей у 

торгівлі товарами. 

Для забезпечення виконання органами до-

ходів і зборів митних формальностей під час 

транзиту товарів, що декларуються з викори-

станням митних декларацій зазначених у 

цьому пункті, застосовується національна пі-

дсистема комп’ютеризованої транзитної сис-

теми Європейського Союзу. 

Класифікатори, передбачені Конвенцією 

про єдиний режим транзиту та Конвенцією 

про спрощення формальностей у торгівлі то-

варами, що використовуються для запов-

нення митних декларацій, зазначених у 

цьому пункті, оприлюднюються централь-

ним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, на 

своєму офіційному сайті;”; 

доповнити пунктом 91 такого змісту: 

“91. У разі розробки проекту закону, яким 

передбачається запровадження відповідного 

дозвільного документу або відомостей про 

наявність чи відсутність товару у відповід-

ному реєстрі як підстави для здійснення від-

повідних митних формальностей органом до-

ходів і зборів, такий проект закону обов’яз-

ково повинен містити норму щодо забезпе-

чення передання таких документів (відомос-

тей) до органів доходів і зборів у формі елек-

тронного документу, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом відповідним упов-

новаженим державним органом, іншою уста-

новою чи організацією до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” згідно з цим 

Кодексом не пізніше 24 години дня видачі та-

ких документів або внесення (виключення) 
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відповідної інформації до (з) відповідного 

реєстру.”. 

227.  72. Якщо протягом шести календарних місяців з дня 

набрання чинності Законом України "Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших за-

конів України щодо запровадження механізму “єди-

ного вікна” та оптимізації здійснення контрольних 

процедур при переміщенні товарів через митний кор-

дон України” відповідним уповноваженим держав-

ним органом, іншою установою чи організацією не 

буде запроваджене передання відповідних дозвільних 

документів або відомостей про внесення (виклю-

чення) товару до (з) відповідного реєстру через єди-

ний державний інформаційний веб-портал “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” до органів доходів і 

зборів згідно з цим Кодексом в електронній формі із 

застосуванням засобів електронного цифрового під-

пису, тимчасово, з першого дня сьомого календарного 

місяця набрання чинності Законом України “Про вне-

сення змін до Митного кодексу України та деяких ін-

ших законів України щодо запровадження механізму 

“єдиного вікна” та оптимізації здійснення контроль-

них процедур при переміщенні товарів через митний 

кордон України” і включно до дня, наступного за 

днем початку передання таким уповноваженим дер-

жавним органом, іншою установою чи організацією 

відповідних дозвільних документів, відомостей про 

внесення (виключення) товару до (з) відповідного ре-

єстру через єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” до ор-

ганів доходів і зборів, відповідні положення законів 

України та інших законодавчих і нормативно-право-

вих актів, якими передбачено використання таких до-

звільних документів, відомостей для здійснення мит-

них формальностей, не застосовуються. 

  72. Протягом 180 днів з дня набрання чинності Зако-

ном України “Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законів України щодо запро-

вадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при переміщенні 

товарів через митний кордон України”, але не пізніше 

дня, наступного за днем опублікування на офіційному 

сайті центрального органу виконавчої влади, що реа-

лізує державну податкову та митну політику, повідо-

млення, зазначеного в пункті 71 цього розділу, для 

здійснення митних формальностей щодо пропуску то-

варів, транспортних засобів через митний кордон Ук-

раїни, їх випуску у відповідний митний режим орга-

нам доходів і зборів дозволяється використовувати 

паперові примірники дозвільних документів, видані 

державними органами, установами й організаціями, 

уповноваженими на здійснення відповідних дозвіль-

них або контрольних функцій стосовно переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України. 

228.  73. Установити, що днем початку передання відпо-

відним уповноваженим державним органом, іншою 

установою чи організацією відповідних дозвільних 

документів, відомостей про внесення (виключення) 

товару до (з) відповідного реєстру через єдиний дер-

жавний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” до органів доходів і зборів згі-

дно з цим Кодексом в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису є 

  73. Тимчасово, до офіційного приєднання України 

до Конвенції про єдиний режим транзиту, у випадках, 

що визначаються Кабінетом Міністрів України, для 

декларування у митний режим транзиту товарів, тра-

нспортних засобів комерційного призначення, що пе-

реміщуються між Європейським Союзом, країнами – 

членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окре-

мими країнами – членами Конвенції про єдиний ре-

жим транзиту та Україною, використовуються митні 
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день опублікування на офіційному веб-сайті адмініст-

ратора інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідного повідомлення.”; 

декларації окремих типів, що відповідають типам ми-

тних декларацій, запроваджених зазначеною Конвен-

цією.  

Порядок виконання митних формальностей під час 

транзиту товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються між Європейським 

Союзом, країнами – членами Європейської асоціації 

вільної торгівлі, окремими країнами – членами Конве-

нції про єдиний режим транзиту та Україною з вико-

ристанням митних декларацій, зазначених у цьому пу-

нкті, встановлюється центральним органом виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-

жавну фінансову політику. 

Порядок заповнення митних декларацій, зазначених 

у цьому пункті, визначається центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-

лізує державну фінансову політику, з урахуванням по-

ложень Конвенції про єдиний режим транзиту та Кон-

венції про спрощення формальностей у торгівлі това-

рами. 

Для забезпечення виконання органами доходів і 

зборів митних формальностей під час транзиту това-

рів, що декларуються з використанням митних декла-

рацій зазначених у цьому пункті, застосовується наці-

ональна підсистема комп’ютеризованої транзитної 

системи Європейського Союзу. 

Класифікатори, передбачені Конвенцією про єди-

ний режим транзиту та Конвенцією про спрощення 

формальностей у торгівлі товарами, що використову-

ються для заповнення митних декларацій, зазначених 

у цьому пункті, оприлюднюються центральним орга-

ном виконавчої влади, що реалізує державну подат-

кову та митну політику, на своєму офіційному сайті; 

229.  доповнити пунктом 91 такого змісту:   доповнити пунктом 91 такого змісту: 

230.  “91. У разі розробки проекту закону, яким передба-

чається визначення відповідного дозвільного докуме-

нту або відомостей про внесення чи невнесення то-

вару до відповідного реєстру для здійснення відпові-

дних митних формальностей органом доходів і зборів, 

такий проект закону обов’язково повинен містити но-

рму щодо забезпечення передання таких документів 

(відомостей) до органів доходів і зборів в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису відповідним уповноваженим державним 

  “91. У разі розробки проекту закону, яким передба-

чається запровадження відповідного дозвільного до-

кументу або відомостей про наявність чи відсутність 

товару у відповідному реєстрі як підстави для здійс-

нення відповідних митних формальностей органом 

доходів і зборів, такий проект закону обов’язково по-

винен містити норму щодо забезпечення передання 

таких документів (відомостей) до органів доходів і 

зборів у формі електронного документу, засвідченого 
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органом, іншою установою чи організацією з викори-

станням єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” згі-

дно з цим Кодексом не пізніше 24 години дня видачі 

таких документів або внесення (виключення) відпові-

дної інформації до (з) відповідного реєстру.”. 

електронним цифровим підписом відповідним упов-

новаженим державним органом, іншою установою чи 

організацією до єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

згідно з цим Кодексом не пізніше 24 години дня ви-

дачі таких документів або внесення (виключення) ві-

дповідної інформації до (з) відповідного реєстру.”. 

231.   -60- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзаци чотири та п’ять пункту 23 розділу 

І (запропоновані пункти 72 та 73 Розділу ХХІ 

МКУ) викласти в такій редакції: 

“72. Якщо протягом шести календарних мі-

сяців з дня набрання чинності Законом Укра-

їни "Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законів України 

щодо запровадження механізму “єдиного ві-

кна” та оптимізації здійснення контрольних 

процедур при переміщенні товарів через ми-

тний кордон України" відповідним уповнова-

женим державним органом, іншою устано-

вою чи організацією не буде запроваджене 

передання відповідних дозвільних докумен-

тів або відомостей про внесення (виклю-

чення) товару до (з) відповідного реєстру че-

рез єдиний державний інформаційний веб-

портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” до органів доходів і зборів згідно з цим 

Кодексом в електронній формі із застосуван-

ням засобів електронного цифрового під-

пису, тимчасово, з першого дня сьомого ка-

лендарного місяця набрання чинності Зако-

ном України “Про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких інших законів Ук-

раїни щодо запровадження механізму “єди-

ного вікна” та оптимізації здійснення контро-

льних процедур при переміщенні товарів че-

рез митний кордон України” і включно до 

дня, наступного за днем початку передання 

таким уповноваженим державним органом, 

іншою установою чи організацією відповід-

них дозвільних документів, відомостей про 

внесення (виключення) товару до (з) відпові-

дного реєстру через єдиний державний інфо-

рмаційний веб-портал “Єдине вікно для між-

народної торгівлі” до органів доходів і збо-

рів, відповідні положення законів України та 

інших законодавчих і нормативно-правових 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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актів, якими передбачено використання та-

ких дозвільних документів, відомостей для 

здійснення митних формальностей, не засто-

совуються. 

7-3. Установити, що днем початку пере-

дання відповідним уповноваженим держав-

ним органом, іншою установою чи організа-

цією відповідних дозвільних документів, ві-

домостей про внесення (виключення) товару 

до (з) відповідного реєстру через єдиний дер-

жавний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” до органів 

доходів і зборів згідно з цим Кодексом в еле-

ктронній формі із застосуванням засобів еле-

ктронного цифрового підпису є день опублі-

кування на офіційному веб-сайті адміністра-

тора інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідного 

повідомлення”. 

232.   -61- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзаци шостий та сьомий пункту 23 роз-

ділу І (запропонований пункт 91 Розділу ХХІ 

МКУ) виключити. 

Пропонується відхи-

лити з огляду на враху-

вання пропозиції № 60 

 

233.   -62- Н.д.Курячий М.П. (Реєстр.картка 

№25) 

Розділ І після пункту 23 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

“Підпункт 4 пункту 4 розділу ХХІ “Прикі-

нцеві та перехідні положення” викласти в та-

кій редакції: 

“4. Тимчасово звільняються від оподатку-

вання ввізним митом при ввезенні на митну 

територію України та поміщенні в митний 

режим імпорту: 

до 1 січня 2023 року – товари, які ввозяться 

резидентами – суб’єктами космічної діяльно-

сті, що підпадають під дію норм статті 2 За-

кону України «Про державну підтримку кос-

мічної діяльності», та класифікуються за та-

кими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 2710, 2811, 

2818 10, 2901, 2928 00, 2929, 2931, 3207 20, 

3208, 3209, 3210 00, 3214, 3403, 3506, 3603 00, 

3604, 3812, 3814 00, 3815, 3901, 3904, 3907, 

3909, 3917, 3920, 3921, 3926, 4005, 4008, 

4016, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5401, 5404, 

5407, 5607, 5906, 5907 00 00 00, 5911 90 90 90, 

6815, 6815 10, 7019, 7202, 7205, 7208, 7209,  

Пропонується відхи-

лити 
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7211, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 

7222, 7223 00, 7224-7226, 7228, 7229, 7304, 

7314, 7318, 7326, 7407, 7408, 7409-7411, 7413 

00 00 00, 7419, 7504, 7505, 7506, 7508, 7601, 

7604-7608, 7616, 8101, 8102, 8105, 8108, 8112, 

8206 00 00 00, 8307, 8412, 8419, 8421, 8456, 

8457, 8459, 8460, 8462, 8463, 8471, 8473, 

8479, 8481, 8482, 8483 30 80, 8501, 8504, 8505, 

8506, 8507, 8514, 8517, 8523, 8526, 8528, 

8529, 8532, 8533, 8536-8538, 8540-8544, 8547, 

8803, 9002, 9006, 9011, 9013, 9014, 9015, 9023 

00, 9026, 9027, 9030-9032. 

Порядок, обсяги ввезення зазначених това-

рів та перелік резидентів – суб’єктів косміч-

ної діяльності визначаються Кабінетом Міні-

стрів України;”. 

234.  II. Прикінцеві положення   II. Прикінцеві положення 

235.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 

-63- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

 Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редак-

ції: 

“1. Цей Закон набирає чинності через 

шість місяців з дня, наступного за днем його 

опублікування”. 

Пропонується відхи-

лити 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 

236.  2. Внести зміни до таких законів України:   2. Внести зміни до таких законів України: 

237.  1) у Законі України “Про зовнішньоекономічну дія-

льність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 

29, ст. 377): 

  1) у Законі України “Про зовнішньоекономічну дія-

льність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 

29, ст. 377): 

238.  у статті 16:   у статті 16: 

239.  частину двадцять дев’яту викласти в такій редакції:   частину двадцять дев’яту викласти в такій редакції: 

240.  “Випуск у відповідний митний режим товарів, екс-

порт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійсню-

ється органами доходів і зборів на підставі відповідної 

ліцензії, отриманої від центрального органу виконав-

чої влади з питань економічної політики з використан-

ням механізму “єдиного вікна”  відповідно до Мит-

ного кодексу України в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису.”; 

-64- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у відповідний митний режим товарів, екс-

порт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійсню-

ється органами доходів і зборів на підставі відповідної 

ліцензії, отриманої від центрального органу виконав-

чої влади з питань економічної політики з використан-

ням механізму “єдиного вікна”  відповідно до Мит-

ного кодексу України.”; 

241.  частину тридцять першу викласти в такій редакції:   частину тридцять першу викласти в такій редакції: 

242.  “Центральний орган виконавчої влади з питань еко-

номічної політики з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

-65- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади з питань еко-

номічної політики вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-
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України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані ліцензії на експорт (імпорт) 

товарів, що підлягають ліцензуванню, не пізніше 24 

години дня видачі таких ліцензій.”; 

Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади з 

питань економічної політики вносить до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, ви-

дані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що 

підлягають ліцензуванню, не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких ліцензій.”. 

дної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, видані 

ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають лі-

цензуванню, не пізніше 24 години дня видачі таких лі-

цензій.”; 

243.  статтю 37 після частини п’ятої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

  статтю 37 після частини п’ятої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

244.  “Випуск у відповідний митний режим товарів, що 

переміщуються через митний кордон України 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та/або 

іноземним суб’єктом господарювання, які перебува-

ють на індивідуальному режимі ліцензування, здійс-

нюється органами доходів і зборів на підставі відпові-

дної ліцензії, отриманої від центрального органу ви-

конавчої влади з питань економічної політики з вико-

ристанням механізму “єдиного вікна” відповідно до 

Митного кодексу України в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифрового під-

пису. 

-66- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці восьмому підпункту 1 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у відповідний митний режим товарів, що 

переміщуються через митний кордон України 

суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та/або 

іноземним суб’єктом господарювання, які перебува-

ють на індивідуальному режимі ліцензування, здійс-

нюється органами доходів і зборів на підставі відпові-

дної ліцензії, отриманої від центрального органу ви-

конавчої влади з питань економічної політики з вико-

ристанням механізму “єдиного вікна” відповідно до 

Митного кодексу України. 

245.  Центральний орган виконавчої влади з питань еко-

номічної політики з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису ліцензії, видані відповідно до цієї 

статті суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземним суб'єктам господарювання, які перебува-

ють на індивідуальному режимі ліцензування, не піз-

ніше 24 години дня видачі таких ліцензій.”. 

-67- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

Центральний орган виконавчої влади з пи-

тань економічної політики вносить до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, ліце-

нзії, видані відповідно до цієї статті 

суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 

та іноземним суб’єктам господарювання, які 

перебувають на індивідуальному режимі лі-

цензування, не пізніше 24 години дня видачі 

таких ліцензій.”. 

Пропонується вра-

хувати 
Центральний орган виконавчої влади з питань еко-

номічної політики вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, ліцензії, 

видані відповідно до цієї статті суб’єктам зовнішньо-

економічної діяльності та іноземним суб’єктам госпо-

дарювання, які перебувають на індивідуальному ре-

жимі ліцензування, не пізніше 24 години дня видачі 

таких ліцензій.”. 

246.  У зв’язку з цим частини шосту – вісімнадцяту вва-

жати відповідно частинами восьмою – двадцятою; 

  У зв’язку з цим частини шосту – вісімнадцяту вва-

жати відповідно частинами восьмою – двадцятою; 
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247.  2) пункт б) частини першої статті 202 Закону Укра-

їни “Про охорону навколишнього природного середо-

вища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 

41, ст. 546) виключити; 

-68- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 2 розділу ІІ викласти в такій ре-

дакції: 

"2) пункт “б” частини першої статті 202 За-

кону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища” (Відомості Верхов-

ної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) ви-

класти в такій редакції: 

“б) здійснення у пунктах пропуску (пунк-

тах контролю) через державний кордон Ук-

раїни перевірки дотримання вимог законо-

давства про радіаційну безпеку у разі вияв-

лення органом (підрозділом) Державної при-

кордонної служби України транспортних за-

собів, вантажів та іншого майна з перевищен-

ням допустимого рівня іонізуючого випромі-

нювання, та надання дозволу або заборони на 

пропуск через державний кордон України 

транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна за результатами такої перевірки;”. 

Пропонується вра-

хувати 
2) пункт “б” частини першої статті 202 Закону Укра-

їни “Про охорону навколишнього природного середо-

вища” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 

41, ст. 546) викласти в такій редакції: 

248.     “б) здійснення у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України перевірки до-

тримання вимог законодавства про радіаційну без-

пеку у разі виявлення органом (підрозділом) Держав-

ної прикордонної служби України транспортних засо-

бів, вантажів та іншого майна з перевищенням допус-

тимого рівня іонізуючого випромінювання, та на-

дання дозволу або заборони на пропуск через держав-

ний кордон України транспортних засобів, вантажів 

та іншого майна за результатами такої перевірки;”; 

249.   -69- Н.д.Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86) 

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59) 

Н.д.Дзюблик П.В. (Реєстр.картка №66) 

Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422) 

Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202) 

Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ викласти у 

такій редакції: 

“2) пункт “б” частини першої статті 202 За-

кону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища” (Відомості Верхов-

ної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) ви-

класти у такій редакції: 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

68) 
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“б) здійснення радіологічного конт-

ролю”.”. 

250.  3) у статті 11 Закону України “Про державний кор-

дон України” (Відомості Верховної Ради України, 

1992 р., № 2, ст. 5): 

  3) у статті 11 Закону України “Про державний кор-

дон України” (Відомості Верховної Ради України, 

1992 р., № 2, ст. 5): 

251.  друге речення викласти в такій редакції: -70- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

У підпункті 3 пункту 2 розділу ІІ абзаци 

другий – четвертий викласти в такій редакції: 

“друге та третє речення викласти в такій 

редакції: 

“Контроль організовується та здійсню-

ється у встановленому актами законодавства 

України порядку. У відповідних випадках та 

в порядку, встановленому актами законодав-

ства України, здійснюються також перевірки 

рівня іонізуючого випромінювання, фітоса-

нітарний, ветеринарно-санітарний контроль, 

державний контроль за дотриманням законо-

давства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я 

та благополуччя тварин.”; 

Пропонується вра-

хувати 
“друге та третє речення викласти в такій редакції: 

 

252.  “У відповідних випадках та в порядку, встановле-

ному актами законодавства України, здійснюються 

також санітарні, фітосанітарні заходи.”; 

  “Контроль організовується та здійснюється у вста-

новленому актами законодавства України порядку. У 

відповідних випадках та в порядку, встановленому ак-

тами законодавства України, здійснюються також пе-

ревірки рівня іонізуючого випромінювання, фітосані-

тарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин.”; 

253.   -71- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці третьому підпункту 3 пункту 2 ро-

зділу ІІ (зміни до ст. 11 Закону України “Про 

державний кордон України”) слова “здійс-

нюються також санітарні, фітосанітарні за-

ходи” замінити словами “здійснюються та-

кож державний санітарно-епідеміологічний 

контроль, санітарні, фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

70) 

 

254.  третє речення виключити;    

255.   -72- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 
 доповнити статтю абзацом другим такого змісту: 
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Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ доповнити 

після абзацу четвертого новим абзацом та-

кого змісту: 

“Доповнити статтю абзацом другим такого 

змісту: 

“У разі виявлення у пунктах пропуску (пу-

нктах контролю) через державний кордон 

України органами (підрозділами) Державної 

прикордонної служби України транспортних 

засобів, вантажів та іншого майна з переви-

щенням допустимого рівня іонізуючого ви-

промінювання, для перевірки дотримання ви-

мог законодавства про радіаційну безпеку та 

надання дозволу або заборони на пропуск че-

рез державний кордон України таких транс-

портних засобів, вантажів та іншого майна 

залучається уповноважена посадова особа 

державного органу, що здійснює державний 

нагляд (контроль) у сфері охорони навколи-

шнього природного середовища”. 

256.     “У разі виявлення у пунктах пропуску (пунктах ко-

нтролю) через державний кордон України органами 

(підрозділами) Державної прикордонної служби Ук-

раїни транспортних засобів, вантажів та іншого майна 

з перевищенням допустимого рівня іонізуючого ви-

промінювання, для перевірки дотримання вимог зако-

нодавства про радіаційну безпеку та надання дозволу 

або заборони на пропуск через державний кордон Ук-

раїни таких транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна залучається уповноважена посадова особа дер-

жавного органу, що здійснює державний нагляд (кон-

троль) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища”; 

257.  4) у Законі України “Про ветеринарну медицину” 

(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5, ст. 

53): 

  4) у Законі України “Про ветеринарну медицину” 

(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5, ст. 

53): 

258.  в абзаці дев’ятнадцятому статті 1 слова “заходи, у 

тому числі на виконання” замінити словами "санітарні 

заходи, у тому числі на виконання міжнародних дого-

ворів України,”; 

-73- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ абзац 

другий виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

259.  у статті 18:   у статті 18: 
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260.  у частині другій слова “вивезення за межі митної те-

риторії України” виключити; 

-74- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 ро-

зділу ІІ викласти в такій редакції: 

"у частині другій слова "транзиту), виве-

зення за межі митної території України" замі-

нити словами "транзиту)"; 

Пропонується вра-

хувати 
“у частині другій слова “транзиту), вивезення за 

межі митної території України” замінити словами 

“транзиту)”; 

261.  у частині шостій:   у частині шостій: 

262.  у першому реченні слово “окремих” виключити;   у першому реченні слово “окремих” виключити; 

263.  друге речення виключити;   друге речення виключити; 

264.   -75- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ 

після абзацу сьомого новими абзацами та-

кого змісту: 

“доповнити новим абзацом такого змісту: 

“У разі припинення попереднього докуме-

нтального контролю органами доходів і збо-

рів для здійснення державного ветеринарно-

санітарного контролю залучається держав-

ний інспектор ветеринарної медицини.””. 

Пропонується вра-

хувати 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

265.     “У разі припинення попереднього документального 

контролю органами доходів і зборів для здійснення 

державного ветеринарно-санітарного контролю залу-

чається державний інспектор ветеринарної меди-

цини.”. 

266.  у статті 23:   у статті 23: 

267.  у частині першій слова “винятково у письмовій” за-

мінити словами “у письмовій та/або електронній”; 

-76- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 2 роз-

ділу ІІ замінити двома абзацами такого змі-

сту: 

“у частині першій слова “винятково у пи-

сьмовій” замінити словами “у паперовій 

та/або електронній”; 

у частині четвертій слово “письмовій” за-

мінити словом “паперовій”;”. 

Пропонується вра-

хувати 
у частині першій слова “винятково у письмовій” за-

мінити словами “у паперовій та/або електронній”; 
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268.     у частині четвертій слово “письмовій” замінити сло-

вом “паперовій”; 

269.  після частини четвертої доповнити новими части-

нами такого змісту: 

  після частини четвертої доповнити новими части-

нами такого змісту: 

270.  “5. Для проведення аналізу ризику можуть викори-

стовуватися інформаційні технології. 

-77- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“5. Аналіз ризику проводиться із викорис-

танням інформаційних технологій.”. 

Пропонується вра-

хувати 
5. Аналіз ризику проводиться із використанням ін-

формаційних технологій. 

271.  6. За результатами аналізу ризику державним при-

кордонним інспектором ветеринарної медицини ви-

значається вид ветеринарно-санітарного контролю то-

варів, що ввозяться на територію України (стандарт-

ний або розширений) та обсяг заходів такого конт-

ролю з передбачених статтями 87, 89 цього Закону.”; 

  6. За результатами аналізу ризику державним при-

кордонним інспектором ветеринарної медицини ви-

значається вид ветеринарно-санітарного контролю то-

варів, що ввозяться на територію України (стандарт-

ний або розширений) та обсяг заходів такого конт-

ролю з передбачених статтями 87, 89 цього Закону.”; 

272.  частину четверту статті 24 перед першим реченням 

доповнити новими реченнями такого змісту: 

-78- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"частину четверту статті 24 викласти в та-

кій редакції:"; 

Пропонується вра-

хувати 
частину четверту статті 24 викласти в такій редак-

ції: 

273.  “Управління ризиком здійснюється з урахуванням 

відповідних програм, передбачених цим Законом (ви-

біркового ветеринарно-санітарного контролю, моні-

торингу залишкових кількостей ветеринарних препа-

ратів і забруднюючих речовин тощо). Для управління 

ризиком можуть використовуватися інформаційні те-

хнології.”; 

-79- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пун-

кту 2 розділу ІІ друге речення викласти в та-

кій редакції: 

“Управління ризиком здійснюється із ви-

користанням інформаційних технологій.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Управління ризиком здійснюється з урахуванням 

відповідних програм, передбачених цим Законом (ви-

біркового ветеринарно-санітарного контролю, моні-

торингу залишкових кількостей ветеринарних препа-

ратів і забруднюючих речовин тощо). Управління ри-

зиком здійснюється із використанням інформаційних 

технологій.”; 

274.  у частині першій статті 81 слова “і вивезення з тери-

торії України” виключити, а слова “ввезення та виве-

зення” замінити словами “ввезення, транзиту”; 

  у частині першій статті 81 слова “і вивезення з те-

риторії України” виключити, а слова “ввезення та ви-

везення” замінити словами “ввезення, транзиту”; 

275.  частину четверту статті 85 викласти в такій редак-

ції: 

  частину четверту статті 85 викласти в такій редак-

ції: 

276.  “4. Перелік товарів із зазначенням кодів за Україн-

ською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

  “4. Перелік товарів із зазначенням кодів за Україн-

ською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 
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діяльності, які підлягають ветеринарно-санітарному 

контролю при ввезенні на митну територію України, 

у тому числі з метою транзиту, встановлюється Кабі-

нетом Міністрів України.”; 

діяльності, які підлягають ветеринарно-санітарному 

контролю при ввезенні на митну територію України, 

у тому числі з метою транзиту, встановлюється Кабі-

нетом Міністрів України.”; 

277.  назву статті та текст статті 93 викласти в такій реда-

кції: 

  назву статті та текст статті 93 викласти в такій реда-

кції: 

278.  “Стаття 93. Взаємодія державних органів ветерина-

рної медицини з органами доходів і зборів та підпри-

ємствами 

-80- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац дев’ятнадцятий підпункту 4 пункту 

2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Стаття 93. Використання механізму "єди-

ного вікна””. 

Пропонується вра-

хувати 
“Стаття 93. Використання механізму “єдиного ві-

кна” 

279.  Взаємодія державних органів ветеринарної меди-

цини з органами доходів і зборів та підприємствами 

під час проведення стандартного та розширеного ве-

теринарно-санітарного контролю вантажів з това-

рами, що ввозяться на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту), здійснюється з викори-

станням єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” від-

повідно до Митного кодексу України із застосуван-

ням засобів електронного цифрового підпису. 

-81- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци двадцятий та двадцять перший під-

пункту 4 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій 

редакції: 

Взаємодія державних органів ветеринарної 

медицини з органами доходів і зборів, ін-

шими державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України,  та ін-

шими заінтересованими особами під час про-

ведення ветеринарно-санітарного контролю 

товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту), 

здійснюється з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного коде-

ксу України. 

Відомості про результати здійснення вете-

ринарно-санітарного контролю в електрон-

ній формі, засвідчені електронним цифровим 

підписом, вносяться державним інспектором 

ветеринарної медицини до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” протягом 

строків, встановлених статтею 319 Митного 

кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
Взаємодія державних органів ветеринарної меди-

цини з органами доходів і зборів, іншими державними 

органами, установами й організаціями, уповноваже-

ними на здійснення відповідних дозвільних або конт-

рольних функцій стосовно переміщення товарів, тра-

нспортних засобів комерційного призначення через 

митний кордон України,  та іншими заінтересованими 

особами під час проведення ветеринарно-санітарного 

контролю товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту), здійсню-

ється з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України. 
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280.  Відомості про результати здійснення стандартного 

та розширеного ветеринарно-санітарного контролю в 

електронній формі вносяться державним інспектором 

ветеринарної медицини до інформаційно-телекомуні-

каційної системи органів доходів і зборів протягом 

строків, встановлених частиною шостою статті 319 

Митного кодексу України.”; 

  Відомості про результати здійснення ветеринарно-

санітарного контролю в електронній формі, засвідчені 

електронним цифровим підписом, вносяться держав-

ним інспектором ветеринарної медицини до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” протягом строків, вста-

новлених статтею 319 Митного кодексу України.”. 

281.  в абзаці другому статті 94 слово “супроводжува-

тися” замінити словами “якщо це вимагається краї-

ною призначення або транзиту – супроводжуватися”; 

  в абзаці другому статті 94 слово “супроводжува-

тися” замінити словами “якщо це вимагається краї-

ною призначення або транзиту – супроводжуватися”; 

282.  другий абзац частини другої статті 95 виключити;   другий абзац частини другої статті 95 виключити; 

283.   -82- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ доповнити 

після абзацу двадцять третього новими абза-

цами такого змісту: 

“статтю 99 доповнити частиною п’ятою та-

кого змісту: 

“5. Оплата послуг за проведення держав-

ним інспектором ветеринарної медицини ве-

теринарно-санітарного контролю товарів, 

транспортних засобів, які ввозяться на митну 

територію України, в тому числі з метою тра-

нзиту, в пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України в ро-

змірі, що не перевищує розмір оплати за пе-

ревірку документів на товари й транспортні 

засоби (контейнери), включається до складу 

єдиного збору згідно із Законом України 

«Про єдиний збір, який справляється у пунк-

тах пропуску (пунктах контролю) через дер-

жавний кордон України”.”. 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 99 доповнити частиною п’ятою такого змі-

сту: 

284.     “5. Оплата послуг за проведення державним інспек-

тором ветеринарної медицини ветеринарно-санітар-

ного контролю товарів, транспортних засобів, які вво-

зяться на митну територію України, в тому числі з ме-

тою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України в розмірі, що 

не перевищує розмір оплати за перевірку документів 

на товари й транспортні засоби (контейнери), включа-

ється до складу єдиного збору згідно із Законом Укра-

їни “Про єдиний збір, який справляється у пунктах 
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пропуску (пунктах контролю) через державний кор-

дон України”. 

285.  5) у Декреті Кабінету Міністрів України “Про сис-

тему валютного регулювання і валютного контролю” 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 

184): 

  5) у Декреті Кабінету Міністрів України “Про сис-

тему валютного регулювання і валютного контролю” 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 

184): 

286.  статтю 5 після частини шостої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

  статтю 5 після частини шостої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

287.  “7. Національний банк України з використанням 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України передає до органів доходів 

і зборів в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису видані ліцензії, що 

надають право здійснювати операції з ввезення на те-

риторію України або вивезення з території України 

валютних цінностей, не пізніше 24 години дня видачі 

таких ліцензій.”; 

-83- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу 

ІІ викласти в такій редакції: 

“7. Національний банк України вносить до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” у формі електронних документів, засвід-

чених електронним цифровим підписом, ви-

дані ліцензії, що надають право здійснювати 

операції з ввезення на територію України або 

вивезення з території України валютних цін-

ностей, не пізніше 24 години дня видачі та-

ких ліцензій.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“7. Національний банк України вносить до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі електронних 

документів, засвідчених електронним цифровим під-

писом, видані ліцензії, що надають право здійснювати 

операції з ввезення на територію України або виве-

зення з території України валютних цінностей, не піз-

ніше 24 години дня видачі таких ліцензій.”; 

288.   -84- Н.д.Демчак Р.Є. (Реєстр.картка №18) 

Абзаци другий та третій підпункту 5 пун-

кту 2 розділу І виключити.  

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

83) 

 

289.  частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:   частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції: 

290.  “5. Органи доходів і зборів здійснюють контроль за 

додержанням правил переміщення валютних ціннос-

тей через митний кордон України. 

  “5. Органи доходів і зборів здійснюють контроль за 

додержанням правил переміщення валютних ціннос-

тей через митний кордон України. 

291.  Якщо здійснення операції з ввезення, вивезення або 

пересилання на територію України або з території Ук-

раїни валютних цінностей потребує відповідної ліце-

нзії або іншого дозвільного документу Національного 

банку України, відповідні митні формальності здійс-

нюються органами доходів і зборів на підставі таких 

документів, отриманих від Національного банку Ук-

раїни з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису. 

-85- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці шостому підпункту 5 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова “в електронній формі із засто-

суванням засобів електронного цифрового 

підпису” виключити; 

 

Пропонується вра-

хувати 
Якщо здійснення операції з ввезення, вивезення або 

пересилання на територію України або з території Ук-

раїни валютних цінностей потребує відповідної ліце-

нзії або іншого дозвільного документу Національного 

банку України, відповідні митні формальності здійс-

нюються органами доходів і зборів на підставі таких 

документів, отриманих від Національного банку Ук-

раїни з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України. 
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292.  Національний банк України з використанням єди-

ного державного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до Мит-

ного кодексу України передає до органів доходів і 

зборів в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису видані ліцензії або 

інші дозвільні документи, що надають право здійсню-

вати операції з ввезення на територію України або ви-

везення з території України валютних цінностей, не 

пізніше 24 години дня видачі таких ліцензій.”; 

-86- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Національний банк України вносить до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” у формі електронного документу, засвід-

ченого електронним цифровим підписом, ви-

дані ліцензії або інші дозвільні документи, 

що надають право здійснювати операції з 

ввезення, вивезення або пересилання на те-

риторію України або з території України ва-

лютних цінностей, не пізніше 24 години дня 

видачі таких ліцензій або інших дозвільних 

документів.”; 

Пропонується вра-

хувати 
Національний банк України вносить до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі електронного 

документу, засвідченого електронним цифровим під-

писом, видані ліцензії або інші дозвільні документи, 

що надають право здійснювати операції з ввезення, 

вивезення або пересилання на територію України або 

з території України валютних цінностей, не пізніше 24 

години дня видачі таких ліцензій або інших дозвіль-

них документів.” 

293.   -87- Н.д.Демчак Р.Є. (Реєстр.картка №18) 

Абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 роз-

ділу І виключити. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

86) 

 

294.  6) у статті 29 Закону України “Про охорону прав на 

сорти рослин” (Відомості Верховної Ради України, 

2002 р., № 23, ст. 163): 

-88- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 6 пункту 2 розділу ІІ викласти в 

такій редакції: 

“6) частину четверту статті 29 Закону Ук-

раїни "Про охорону прав на сорти рослин" 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 

№ 23, ст. 163) викласти в такій редакції: 

“4. Ввезення в Україну зразків сорту, при-

значених для проведення експертизи, здійс-

нюється на підставі підтвердження Компете-

нтного органу про те, що зразки сорту вво-

зяться в Україну для проведення експертизи 

заявки (повідомлення Компетентного органу 

про прийняття заявки до розгляду та вве-

зення дослідних зразків сортів для цілей екс-

пертизи заявки). 

Компетентний орган вносить видані підт-

вердження (повідомлення про прийняття зая-

вки до розгляду та ввезення дослідних зраз-

ків сортів для цілей експертизи заявки) до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгі-

Пропонується вра-

хувати 
6) частину четверту статті 29 Закону України "Про 

охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної 

Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163) викласти в такій 

редакції: 
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влі" у формі електронного документу, засвід-

ченого електронним цифровим підписом, не 

пізніше 24 години дня їх видачі. 

Перевірка наявності підтвердження Ком-

петентного органу, зазначеного в частині 

другій цієї статті, здійснюється державним 

фітосанітарним інспектором під час прове-

дення фітосанітарного контролю дослідних 

зразків сортів, що ввозяться в Україну для ек-

спертизи заявки, у тому числі за допомогою 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі”.”. 

295.  друге речення частини четвертої викласти в такій 

редакції: 

  4. Ввезення в Україну зразків сорту, призначених 

для проведення експертизи, здійснюється на підставі 

підтвердження Компетентного органу про те, що зра-

зки сорту ввозяться в Україну для проведення експер-

тизи заявки (повідомлення Компетентного органу про 

прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних 

зразків сортів для цілей експертизи заявки). 

296.  “Випуск у відповідний митний режим зразків сортів 

здійснюється без сертифікатів відповідності на основі 

документального підтвердження, що ці зразки вво-

зяться для проведення експертизи заявки (повідом-

лення про прийняття заявки до розгляду та ввезення 

дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки), 

отриманого від Компетентного органу з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису.”; 

  Компетентний орган вносить видані підтвердження 

(повідомлення про прийняття заявки до розгляду та 

ввезення дослідних зразків сортів для цілей експер-

тизи заявки) до єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі у 

формі електронного документу, засвідченого елект-

ронним цифровим підписом, не пізніше 24 години дня 

їх видачі. 

297.  частину четверту доповнити новим абзацом такого 

змісту: 

  Перевірка наявності підтвердження Компетентного 

органу, зазначеного в частині другій цієї статті, здійс-

нюється державним фітосанітарним інспектором під 

час проведення фітосанітарного контролю дослідних 

зразків сортів, що ввозяться в Україну для експертизи 

заявки, у тому числі за допомогою єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі”.”; 

298.  “Компетентний орган з використанням єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного ко-

дексу України передає до органів доходів і зборів в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-
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ного цифрового підпису видані документальні підтве-

рдження не пізніше 24 години дня видачі таких підт-

верджень.”; 

299.  7) у Законі України “Про карантин рослин” (Відо-

мості Верховної Ради України, 2006 р., № 19, ст. 167): 

  7) у Законі України “Про карантин рослин” (Відо-

мості Верховної Ради України, 2006 р., № 19, ст. 167): 

300.  в абзаці п’ятдесят п’ятому частини першої статті 1 

слова “включаючи усі відповідні закони, інші норма-

тивно-правові акти, фітосанітарні правила, вимоги та 

процедури” замінити словами “у тому числі на вико-

нання міжнародних договорів України, законів, пос-

танов, інших нормативно-правових актів, фітосаніта-

рних правил, вимог та процедур”; 

-89- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу 

ІІ виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
 

301.  у статті 2 слова “Закону та інших” замінити словами 

“Закону, Міжнародної конвенції про захист рослин та 

інших”; 

  у статті 2 слова “Закону та інших” замінити словами 

“Закону, Міжнародної конвенції про захист рослин та 

інших”; 

302.   -90- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 7 пункту 2 розділу ІІ після абзацу 

третього доповнити новими абзацами такого 

змісту: 

"частину першу статті 7 після абзацу 

п’ятого доповнити абзацами такого змісту: 

"перевірка наявності документального під-

твердження центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони прав на 

сорти рослин, про ввезення дослідних зразків 

сортів для цілей експертизи заявки; 

перевірка наявності підтвердження цент-

рального органу виконавчої влади, що реалі-

зує державну політику у сфері державного 

нагляду (контролю) у сфері насінництва та 

розсадництва, про ввезення зразків насіння і 

садивного матеріалу для селекційних, дослі-

дних робіт і експонування;". 

У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцятий 

вважати відповідно абзацами восьмим – два-

дцять другим; 

частину першу статті 10 після абзацу дру-

гого доповнити абзацами такого змісту: 

"перевіряти наявність документального 

підтвердження центрального органу викона-

Пропонується вра-

хувати 
частину першу статті 7 після абзацу п’ятого допов-

нити абзацами такого змісту: 
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вчої влади, що забезпечує формування та ре-

алізує державну політику у сфері охорони 

прав на сорти рослин, про ввезення дослід-

них зразків сортів для цілей експертизи зая-

вки; 

перевіряти наявність підтвердження цент-

рального органу виконавчої влади, що реалі-

зує державну політику у сфері державного 

нагляду (контролю) у сфері насінництва та 

розсадництва, про ввезення зразків насіння і 

садивного матеріалу для селекційних, дослі-

дних робіт і експонування;". 

У зв’язку з цим абзаци третій – десятий 

вважати відповідно абзацами п’ятим – двана-

дцятим;"; 

303.     “перевірка наявності документального під-твер-

дження центрального органу виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення до-

слідних зразків сортів для цілей експертизи заявки; 

304.     перевірка наявності підтвердження центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері 

насінництва та розсадництва, про ввезення зразків на-

сіння і садивного матеріалу для селекційних, дослід-

них робіт і експонування;”; 

305.     У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцятий вважати 

відповідно абзацами восьмим – двадцять другим; 

306.     частину першу статті 10 після абзацу другого допо-

внити абзацами такого змісту: 

307.     “перевіряти наявність документального підтвер-

дження центрального органу виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення до-

слідних зразків сортів для цілей експертизи заявки; 

308.     перевіряти наявність підтвердження центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-

тику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері 

насінництва та розсадництва, про ввезення зразків на-

сіння і садивного матеріалу для селекційних, дослід-

них робіт і експонування;”. 

309.     У зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати від-

повідно абзацами п’ятим – дванадцятим;”; 
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310.  статтю 17 після частини п’ятої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

-91- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Абзаци четвертий – шостий підпункту 7 

пункту 2 розділу ІІ виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

311.  “Для проведення аналізу ризику та управління ри-

зиком можуть використовуватися інформаційні тех-

нології. 

   

312.  За результатами аналізу ризику державним фітоса-

нітарним інспектором визначається вид фітосанітар-

ного контролю вантажів з об’єктами регулювання, що 

імпортуються або ввозяться на митну територію Ук-

раїни з метою транзиту (стандартний або розшире-

ний) та обсяг заходів такого контролю з передбачених 

статтями 39, 41 цього Закону.” 

   

313.  частину другу статті 30 виключити;   частину другу статті 30 виключити; 

314.  у частині другій статті 38:   у частині другій статті 38: 

315.  у першому реченні слово “окремих” виключити;   у першому реченні слово “окремих” виключити; 

316.  друге речення виключити;   друге речення виключити; 

317.   -92- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Доповнити підпункт 7 пункту 2 розділу ІІ 

після абзацу десятого новими абзацами та-

кого змісту: 

"після частини другої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

"У разі припинення попереднього докуме-

нтального контролю органами доходів і збо-

рів для здійснення фітосанітарного контролю 

залучається посадова особа відповідного 

уповноваженого органу.". 

У зв’язку з цим частини третю – п’яту вва-

жати відповідно частинами четвертою – шо-

стою.”. 

Пропонується вра-

хувати 
після частини другої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

318.     “У разі припинення попереднього документального 

контролю органами доходів і зборів для здійснення 

фітосанітарного контролю залучається посадова 

особа відповідного уповноваженого органу.”. 

У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати від-

повідно частинами четвертою – шостою; 
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319.  після статті 45 доповнити новою статтею 45-1 та-

кого змісту: 

  після статті 45 доповнити новою статтею 45-1 та-

кого змісту: 

320.  “Стаття 45-1. Взаємодія центрального органу вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин, державних фітосанітарних інспек-

торів з органами доходів і зборів та підприємствами 

-93- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац дванадцятий підпункту 7 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"Стаття 45-1. Використання механізму 

"єдиного вікна""; 

Пропонується вра-

хувати 
“Стаття 45-1. Використання механізму “єдиного ві-

кна” 

321.  Взаємодія центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері карантину ро-

слин, та державних фітосанітарних інспекторів з ор-

ганами доходів і зборів та підприємствами під час 

проведення стандартного та розширеного фітосаніта-

рного контролю вантажів з об’єктами регулювання, 

що імпортуються або ввозяться на митну територію 

України з метою транзиту, здійснюється з викорис-

танням єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відпо-

відно до Митного кодексу України із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису. 

-94- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий 

підпункту 7 пункту 2 розділу ІІ викласти в та-

кій редакції: 

Взаємодія центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин, та державних фітосаніта-

рних інспекторів з органами доходів і зборів, 

іншими державними органами, установами й 

організаціями, уповноваженими на здійс-

нення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призна-

чення через митний кордон України, та ін-

шими заінтересованими особами під час про-

ведення фітосанітарного контролю вантажів 

з об’єктами регулювання, що імпортуються 

або ввозяться на митну територію України з 

метою транзиту, здійснюється з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до 

Митного кодексу України. 

Відомості про результати здійснення фіто-

санітарного контролю в електронній формі, 

засвідчені електронним цифровим підписом, 

вносяться державним фітосанітарним інспек-

тором до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” протягом строків, встановле-

них статтею 319 Митного кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
Взаємодія центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері карантину ро-

слин, та державних фітосанітарних інспекторів з ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними ор-

ганами, установами й організаціями, уповноваженими 

на здійснення відповідних дозвільних або контроль-

них функцій стосовно переміщення товарів, транспо-

ртних засобів комерційного призначення через мит-

ний кордон України, та іншими заінтересованими осо-

бами під час проведення фітосанітарного контролю 

вантажів з об’єктами регулювання, що імпортуються 

або ввозяться на митну територію України з метою 

транзиту, здійснюється з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни. 

322.  Відомості про результати здійснення стандартного 

та розширеного фітосанітарного контролю в елект-

ронній формі вносяться державним фітосанітарним 

інспектором до інформаційно-телекомунікаційної си-

  Відомості про результати здійснення фітосанітар-

ного контролю в електронній формі, засвідчені елект-

ронним цифровим підписом, вносяться державним фі-

тосанітарним інспектором до єдиного державного ін-
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стеми органів доходів і зборів протягом строків, вста-

новлених частиною шостою статті 319 Митного коде-

ксу України.”; 

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” протягом строків, встановлених стат-

тею 319 Митного кодексу України.”; 

323.  у назві статті 46 слово “імпортуються”" виключити; -95- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци п’ятнадцятий – вісімнадцятий під-

пункту 7 пункту 2 розділу ІІ замінити двома 

абзацами такого змісту: 

"статтю 49 доповнити частиною четвертою 

такого змісту: 

"Плата за проведення державним фітосані-

тарним інспектором фітосанітарного конт-

ролю товарів, транспортних засобів, які вво-

зяться на митну територію України, в тому 

числі з метою транзиту, в пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон 

України в розмірі, що не перевищує розміру 

плати за перевірку документів на товари й 

транспортні засоби (контейнери), включа-

ється до складу єдиного збору згідно із Зако-

ном України «Про єдиний збір, який справля-

ється у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України».". 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 49 доповнити частиною четвертою такого 

змісту: 

324.  у статті 46:   “Плата за проведення державним фітосанітарним 

інспектором фітосанітарного контролю товарів, тран-

спортних засобів, які ввозяться на митну територію 

України, в тому числі з метою транзиту, в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кор-

дон України в розмірі, що не перевищує розміру плати 

за перевірку документів на товари й транспортні за-

соби (контейнери), включається до складу єдиного 

збору згідно із Законом України “Про єдиний збір, 

який справляється у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України”; 

325.  у частині першій слово “Імпорт” виключити;    

326.  у частині третій слова “протягом 24 годин” замінити 

словами “не пізніше двох робочих годин”; 

   

327.  8) у Законі України “Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення” (Відомості 

Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218): 

  8) у Законі України “Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення” (Відомості 

Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218): 
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328.  в абзаці двадцять четвертому частини першої статті 

1 слова “відповідний контроль (інспектування) імпор-

тованих та експортованих вантажів з об’єктами сані-

тарних заходів, що переміщуються через державний 

кордон України” замінити словами “у разі необхідно-

сті відповідний медичний огляд пасажирів, екіпажів, 

бригад тощо, з метою виявлення осіб з симптомами 

інфекційних хвороб”; 

-96- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац другий підпункту 8 пункту 2 розділу 

ІІ викласти в такій редакції: 

“абзац двадцять четвертий частини першої 

статті 1 викласти в такій редакції: 

“прикордонні інспекційні пости - потуж-

ності (об'єкти), що розташовані у пункті про-

пуску (пункті контролю) через державний 

кордон, включаючи пункти на автомобільних 

шляхах, залізничних станціях, аеропортах, 

морських і річкових портах, де здійснюється 

у разі необхідності відповідний медичний 

огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо, з ме-

тою виявлення осіб з симптомами інфекцій-

них хвороб”. 

Пропонується вра-

хувати 
абзац двадцять четвертий частини першої статті 1 

викласти в такій редакції: 

329.     “прикордонні інспекційні пости - потужності (об'є-

кти), що розташовані у пункті пропуску (пункті конт-

ролю) через державний кордон, включаючи пункти на 

автомобільних шляхах, залізничних станціях, аеропо-

ртах, морських і річкових портах, де здійснюється у 

разі необхідності відповідний медичний огляд паса-

жирів, екіпажів, бригад тощо, з метою виявлення осіб 

з симптомами інфекційних хвороб”; 

330.   -97- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

Абзац другий підпункту 8 пункту 2 розділу 

ІІ викласти в такій редакції: 

“в абзаці двадцять четвертому частини 

першої статті 1 слова “де здійснюється відпо-

відний контроль (інспектування) імпортова-

них та експортованих вантажів з об’єктами 

санітарних заходів, що переміщуються через 

державний кордон України” замінити сло-

вами “де здійснюється державний санітарно-

епідеміологічний контроль, а у разі необхід-

ності відповідний медичний огляд пасажи-

рів, екіпажів, бригад тощо, з метою вияв-

лення осіб з симптомами інфекційних хво-

роб”. 

Пропонується відхи-

лити з огляду на відсу-

тність в Законі такого 

поняття, як санітарно-

епідеміологічний кон-

троль 

 

331.  у статті 16: -98- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 16 викласти в такій редакції: 
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Абзаци третій – восьмий підпункту 8 пун-

кту 2 розділу ІІ замінити трьома абзацами та-

кого змісту: 

“статтю 16 викласти в такій редакції: 

“Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за 

кордону, введення її в обіг та розповсю-

дження 

Продукція, що ввозиться з-за кордону та 

вводиться в обіг або розповсюджується в Ук-

раїні, підлягає нагляду та контролю в по-

рядку, встановленому  Законом України 

“Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції”.”. 

332.  у частині другій слова “головним державним сані-

тарним лікарем України” замінити словами “центра-

льним органом виконавчої влади, що реалізує держа-

вну політику у сферах безпечності та окремих показ-

ників якості харчових продуктів, санітарного законо-

давства”; 

-99- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці четвертому підпункту 8 пункту 2 

розділу ІІ слова “реалізує державну політику 

у сферах безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів, санітарного зако-

нодавства” замінити словами “формує дер-

жавну політику у сфері санітарного та епіде-

мічного благополуччя населення”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

98) 

“Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, 

введення її в обіг та розповсюдження 

333.  частину третю викласти в такій редакції: -100- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

Абзаци п’ятий та шостий підпункту 8 пун-

кту 2 розділу ІІ виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
Продукція, що ввозиться з-за кордону та вводиться 

в обіг або розповсюджується в Україні, підлягає на-

гляду та контролю в порядку, встановленому  Законом 

України “Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції”.”; 

334.  “У разі відсутності зазначених даних ввезення, реа-

лізація та/або використання продукції закордонного 

виробництва забороняється.”; 

   

335.  після частини четвертої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

   

336.  “Перевірка дотримання вимог щодо безпеки для 

здоров’я і життя людини сировини, продукції (виро-

бів, обладнання, технологічних ліній тощо), ввезених 

із-за кордону, що реалізуються чи використовуються 

в Україні, проводиться органами державної саніта-

рно-епідеміологічної служби при здійсненні саніта-

рно-епідеміологічного нагляду після їх випуску ор-

ганами доходів і зборів у відповідний митний ре-

жим.”; 

-101- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці восьмому підпункту 8 пункту 2 

розділу ІІ слова “державної санітарно-епіде-

міологічної служби при здійсненні саніта-

рно-епідеміологічного нагляду після їх випу-

ску органами доходів і зборів у відповідний 

митний режим” замінити словами “держав-

ного санітарно-епідеміологічного нагляду 

при здійсненні державного санітарно-епіде-

міологічного нагляду після їх випуску у від-

повідний митний режим”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

98) 
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337.  9) у Законі України “Про використання ядерної ене-

ргії та радіаційну безпеку” (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 12, ст. 81): 

  9) у Законі України “Про використання ядерної ене-

ргії та радіаційну безпеку” (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 12, ст. 81): 

338.  абзац дев’ятий частини першої статті 24 виклю-

чити; 

-102- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

 Абзац другий підпункту 9 пункту 2 роз-

ділу ІІ виключити. 

Пропонується вра-

хувати 
 

339.   -103- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.кар-

тка №125) 

У Законі України “Про використання ядер-

ної енергії та радіаційну безпеку” статтю 24 

залишити без змін.  

Пропонується вра-

хувати 
 

340.  у статті 59:   у статті 59: 

341.  після частини шостої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

  після частини шостої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

342.  “Центральний орган виконавчої влади, що забезпе-

чує формування та реалізує державну політику у сфері 

безпеки використання ядерної енергії, з використан-

ням єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України передає до органів доходів 

і зборів в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису видані дозволи на 

перевезення радіоактивних матеріалів не пізніше 24 

години дня видачі таких дозволів.”. 

-104- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

абзац п’ятий підпункту 9 пункту 2 розділу 

ІІ викласти в такій редакції: 

“Орган державного регулювання ядерної 

та радіаційної безпеки вносить до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у фо-

рмі електронного документу, засвідченого 

електронним цифровим підписом, видані до-

зволи на перевезення радіоактивних матеріа-

лів не пізніше 24 години дня видачі таких до-

зволів.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Орган державного регулювання ядерної та радіа-

ційної безпеки вносить до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, видані до-

зволи на перевезення радіоактивних матеріалів не пі-

зніше 24 години дня видачі таких дозволів.”; 

343.   -105- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзац п’ятий підпункту 9 пункту 2 розділу 

ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері безпеки використання ядер-

ної енергії, з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”  відповідно до 

Митного кодексу України передає до органів 

доходів і зборів в електронній формі із засто-

суванням засобів електронного цифрового 

підпису видані дозволи на перевезення радіо-

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

104) 
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активних матеріалів та ліцензії на викорис-

тання джерел іонізуючого випромінювання 

не пізніше 24 години дня їх видачі”. 

344.  У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно 

частиною восьмою; 

  У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно 

частиною восьмою; 

345.  частину восьму викласти в такій редакції:   частину восьму викласти в такій редакції: 

346.  “Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон, випуску у відповідний митний режим ра-

діоактивних матеріалів на підставі відповідного до-

зволу, отриманого від центрального органу виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-

жавну політику у сфері безпеки використання ядерної 

енергії, з використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України в електрон-

ній формі із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису.”; 

-106- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац восьмий підпункту 9 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Органи доходів і зборів здійснюють від-

повідні митні формальності, необхідні для 

пропуску через митний кордон України, ви-

пуску у відповідний митний режим радіоак-

тивних матеріалів на підставі відповідного 

дозволу, отриманого від органу державного 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 

з використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон України, випуску у відповідний митний 

режим радіоактивних матеріалів на підставі відповід-

ного дозволу, отриманого від органу державного ре-

гулювання ядерної та радіаційної безпеки, з викорис-

танням механізму “єдиного вікна” відповідно до Ми-

тного кодексу України.”; 

347.  10) у статті 24 Закону України “Про наркотичні за-

соби, психотропні речовини і прекурсори” (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89): 

  10) у статті 24 Закону України “Про наркотичні за-

соби, психотропні речовини і прекурсори” (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89): 

348.  у частині п’ятій слова “, а також надсилаються цен-

тральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, про-

тидії їх незаконному обігу, центральному органу ви-

конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику” виключити; 

  у частині п’ятій слова “, а також надсилаються цен-

тральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, про-

тидії їх незаконному обігу, центральному органу ви-

конавчої влади, що забезпечує формування та реалі-

зує державну податкову і митну політику” виклю-

чити; 

349.  після частини п’ятої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

  після частини п’ятої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

350.  “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, про-

тидії їх незаконному обігу, з використанням єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного 

кодексу України передає до органів доходів і зборів в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-

-107- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 10 

пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:  

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері обігу на-

ркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, про-

тидії їх незаконному обігу, вносить до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” у формі електронного докуме-

нту, засвідченого електронним цифровим підписом, 

видані дозволи на право ввезення на територію Укра-
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ного цифрового підпису видані дозволи на право вве-

зення на територію України, вивезення з території Ук-

раїни чи на право транзиту через територію України 

наркотичних засобів, психотропних речовин або пре-

курсорів не пізніше 24 години дня видачі таких дозво-

лів. 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незакон-

ному обігу, вносить до єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” у формі електрон-

ного документу, засвідченого електронним 

цифровим підписом, видані дозволи на право 

ввезення на територію України, вивезення з 

території України чи на право транзиту через 

територію України наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин або прекурсорів не піз-

ніше 24 години дня видачі таких дозволів. 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для про-

пуску через митний кордон України, випуску 

у відповідний митний режим кожної партії 

наркотичних засобів, психотропних речовин 

або прекурсорів на підставі відповідного до-

зволу, отриманого від центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекур-

сорів, протидії їх незаконному обігу, з вико-

ристанням механізму “єдиного вікна” відпо-

відно до Митного кодексу України.”. 

їни, вивезення з території України чи на право тран-

зиту через територію України наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів не пізніше 24 

години дня видачі таких дозволів. 

351.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон, випуску у відповідний митний режим ко-

жної партії наркотичних засобів, психотропних речо-

вин або прекурсорів на підставі відповідного дозволу, 

отриманого від центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана-

логів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, з 

використанням механізму “єдиного вікна” відповідно 

до Митного кодексу України в електронній формі із 

застосуванням засобів електронного цифрового під-

пису.”. 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон України, випуску у відповідний митний 

режим кожної партії наркотичних засобів, психотроп-

них речовин або прекурсорів на підставі відповідного 

дозволу, отриманого від центрального органу викона-

вчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, 

з використанням механізму “єдиного вікна” відпо-

відно до Митного кодексу України.”. 

352.  У зв’язку з цим частини шосту – дванадцяту вва-

жати відповідно восьмою – чотирнадцятою; 

  У зв’язку з цим частини шосту – дванадцяту вва-

жати відповідно восьмою – чотирнадцятою; 

353.  частину восьму виключити;    частину восьму виключити;  

354.  11) статтю 4 Закону України “Про пестициди і агро-

хімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., 

№ 14, ст. 91) після частини третьої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

  11) статтю 4 Закону України “Про пестициди і агро-

хімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., 

№ 14, ст. 91) після частини третьої доповнити новими 

частинами такого змісту: 
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355.  “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, з використанням єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного 

кодексу України передає до органів доходів і зборів в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису видані дозволи або інформа-

цію про державну реєстрацію пестицидів і агрохіміка-

тів не пізніше 24 години дня видачі таких дозволів або 

реєстрації пестицидів і агрохімікатів. 

-108- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци другий та третій підпункту 11 пун-

кту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

вносить до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного докуме-

нту, засвідченого електронним цифровим 

підписом, видані дозволи або інформацію 

про державну реєстрацію пестицидів і агро-

хімікатів не пізніше 24 години дня видачі та-

ких дозволів або реєстрації пестицидів і агро-

хімікатів. 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для ви-

пуску у вільний обіг на митній території Ук-

раїни пестицидів і агрохімікатів, на підставі 

Переліку агрохімікатів, дозволених до вве-

зення на митну територію України, виробни-

цтва, торгівлі, застосування та рекламування 

без їх державної реєстрації згідно з додатком 

до цього Закону, а також відповідних дозво-

лів або інформації про державну реєстрацію 

пестицидів і агрохімікатів, отриманих від 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, з 

використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” у формі електронного докуме-

нту, засвідченого електронним цифровим підписом, 

видані дозволи або інформацію про державну реєст-

рацію пестицидів і агрохімікатів не пізніше 24 години 

дня видачі таких дозволів або реєстрації пестицидів і 

агрохімікатів. 

356.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у вільний 

обіг пестицидів і агрохімікатів, на підставі Переліку 

агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну тери-

торію України, виробництва, торгівлі, застосування та 

рекламування без їх державної реєстрації згідно з до-

датком до цього Закону, а також відповідних дозволів 

або інформації про державну реєстрацію пестицидів і 

агрохімікатів, отриманих від центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середо-

вища, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України в електронній 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у вільний 

обіг на митній території України пестицидів і агрохі-

мікатів, на підставі Переліку агрохімікатів, дозволе-

них до ввезення на митну територію України, вироб-

ництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх 

державної реєстрації згідно з додатком до цього За-

кону, а також відповідних дозволів або інформації про 

державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, отри-

маних від центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони навколи-
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формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису.”. 

шнього природного середовища, з використанням ме-

ханізму “єдиного вікна” відповідно до Митного коде-

ксу України.”. 

357.  У зв’язку з цим частину четверту вважати відпо-

відно частиною шостою; 

  У зв’язку з цим частину четверту вважати відпо-

відно частиною шостою; 

358.  12) статтю 28-1 Закону України “Про видавничу 

справу” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 

№ 32, ст. 206): 

  12) статтю 28-1 Закону України “Про видавничу 

справу” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 

№ 32, ст. 206): 

359.  після частини вісімнадцятої доповнити новою час-

тиною такого змісту: 

  після частини вісімнадцятої доповнити новою час-

тиною такого змісту: 

360.  “Центральний орган виконавчої влади, що забезпе-

чує формування та реалізує державну політику в ін-

формаційній сфері, з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані дозволи, а також інформа-

цію про їх анулювання не пізніше 24 години дня ви-

дачі таких дозволів чи прийняття рішення про їх ану-

лювання.”. 

-109- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 12 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

політику в інформаційній сфері, вносить до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” у формі електронного документу, засвід-

ченого електронним цифровим підписом, ви-

дані дозволи, а також інформацію про їх ану-

лювання не пізніше 24 години дня видачі та-

ких дозволів чи прийняття рішення про їх 

анулювання.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що забезпе-

чує формування та реалізує державну політику в ін-

формаційній сфері, вносить до єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, видані 

дозволи, а також інформацію про їх анулювання не пі-

зніше 24 години дня видачі таких дозволів чи прий-

няття рішення про їх анулювання.”. 

361.  У зв’язку з цим частини дев’ятнадцяту – двадцять 

третю вважати відповідно частинами двадцятою – 

двадцять четвертою; 

  У зв’язку з цим частини дев’ятнадцяту – двадцять 

третю вважати відповідно частинами двадцятою – 

двадцять четвертою; 

362.  частину двадцяту викласти в такій редакції:   частину двадцяту викласти в такій редакції: 

363.  “Випуск у вільний обіг на митній території України 

видавничої продукції, що має походження або вигото-

влена та/або ввозиться з території держави-агресора, 

тимчасово окупованої території України для розпов-

сюдження на території України, здійснюється орга-

ном доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, 

отриманого від центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує держа-

вну політику в інформаційній сфері з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідно до Митного ко-

дексу України в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису.”; 

-110- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці шостому підпункту 12 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у вільний обіг на митній території України 

видавничої продукції, що має походження або вигото-

влена та/або ввозиться з території держави-агресора, 

тимчасово окупованої території України для розпов-

сюдження на території України, здійснюється орга-

ном доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, 

отриманого від центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує держа-

вну політику в інформаційній сфері з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідно до Митного ко-

дексу України.”; 
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364.  13) у Законі України “Про основні принципи та ви-

моги до безпечності та якості харчових продуктів” 

(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, 

ст. 2024): 

-111- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 13 пункту 2 розділу ІІ виклю-

чити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

365.  у частині першій статті 1 абзац перший пункту 80 

після слова “проводиться” доповнити словами “відпо-

відно до Угоди СОТ про застосування санітарних та 

фітосанітарних заходів”; 

   

366.  статтю 60 доповнити новою частиною такого змі-

сту: 

   

367.  “2. Державний інспектор компетентного органу зо-

бов’язаний видати заявнику міжнародний сертифікат 

або інший документ, який вимагається законодавст-

вом країни призначення або транзиту, чи прийняти рі-

шення про відмову у його видачі не пізніше двох ро-

бочих годин від завершення завантаження транспорт-

ного засобу. Завершення завантаження транспортного 

засобу фіксується шляхом направлення заявником пи-

сьмового повідомлення про початок завантаження 

транспортного засобу до компетентного органу із за-

значенням інформації про транспортний засіб, ван-

таж, запланований час та дату завершення заванта-

ження.”; 

   

368.  14) статтю 34-1 Закону України “Про відходи” (Ві-

домості Верховної Ради України, 1998 р., № 36, стаття 

242) після частини третьої доповнити новими части-

нами такого змісту: 

  14) статтю 34-1 Закону України “Про відходи” (Ві-

домості Верховної Ради України, 1998 р., № 36, стаття 

242) після частини третьої доповнити новими части-

нами такого змісту: 

369.  “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, з використанням єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного 

кодексу України передає до органів доходів і зборів в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису надану письмову згоду (пові-

домлення) на транскордонне перевезення небезпеч-

них відходів не пізніше 24 години дня надання такої 

письмової згоди (повідомлення). 

-112- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци другий та третій підпункту 14 пун-

кту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

вносить до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного докуме-

нту, засвідченого електронним цифровим 

підписом, надану письмову згоду (повідом-

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” у формі електронного докуме-

нту, засвідченого електронним цифровим підписом, 

надану письмову згоду (повідомлення) на транскор-

донне перевезення небезпечних відходів не пізніше 24 

години дня надання такої письмової згоди (повідом-

лення). 
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лення) на транскордонне перевезення небез-

печних відходів не пізніше 24 години дня на-

дання такої письмової згоди (повідомлення). 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для про-

пуску через митний кордон України, випуску 

у відповідний митний режим небезпечних ві-

дходів на підставі письмової згоди (повідом-

лення) на транскордонне перевезення небез-

печних відходів, отриманої від центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує держа-

вну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідно до Ми-

тного кодексу України.”; 

370.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон, випуску у відповідний митний режим не-

безпечних відходів на підставі письмової згоди (пові-

домлення) на транскордонне перевезення небезпеч-

них відходів, отриманої від центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середо-

вища, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису.”; 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон України, випуску у відповідний митний 

режим небезпечних відходів на підставі письмової 

згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення 

небезпечних відходів, отриманої від центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони навколишнього природного середо-

вища, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України.”; 

371.  15) у Законі України “Про захист національного то-

варовиробника від демпінгового імпорту” (Відомості 

Верховної Ради України, 1999 р., № 9, ст. 65): 

  15) у Законі України “Про захист національного то-

варовиробника від демпінгового імпорту” (Відомості 

Верховної Ради України, 1999 р., № 9, ст. 65): 

372.  статтю 27 доповнити після частини шостої новими 

частинами такого змісту: 

  статтю 27 доповнити після частини шостої новими 

частинами такого змісту: 

373.  “7. Міністерство з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані ліцензії не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких ліцензій. 

-113- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

абзаци третій та четвертий підпункту 15 

пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“7. Міністерство вносить до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” у формі еле-

ктронного документу, засвідченого елект-

ронним цифровим підписом, видані ліцензії 

не пізніше 24 години дня видачі таких ліцен-

зій. 

Пропонується вра-

хувати 
“7. Міністерство вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, видані 

ліцензії не пізніше 24 години дня видачі таких ліцен-

зій. 
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8. Випуск у вільний обіг на митній терито-

рії України таких товарів здійснюється орга-

ном доходів і зборів на підставі відповідної 

ліцензії, яка засвідчує, що імпорт товарів не 

призводить до ухилення від сплати антидем-

пінгового мита, отриманої від Міністерства з 

використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

374.  8. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни таких товарів здійснюється органом доходів і збо-

рів на підставі ліцензії, яка засвідчує, що імпорт това-

рів не призводить до ухилення від сплати антидемпі-

нгового мита, отриманої від Міністерства з викорис-

танням механізму “єдиного вікна” відповідно до Ми-

тного кодексу України в електронній формі із засто-

суванням засобів електронного цифрового підпису.”. 

  8. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни таких товарів здійснюється органом доходів і збо-

рів на підставі відповідної ліцензії, яка засвідчує, що 

імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати 

антидемпінгового мита, отриманої від Міністерства з 

використанням механізму “єдиного вікна” відповідно 

до Митного кодексу України.”. 

375.  У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно 

частиною дев’ятою; 

  У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно 

частиною дев’ятою; 

376.  у частині четвертій статті 28:   у частині четвертій статті 28: 

377.  перше речення абзацу шостого викласти в такій ре-

дакції: 

  перше речення абзацу шостого викласти в такій ре-

дакції: 

378.  “Випуск у вільний обіг на митній території України 

товару відповідно до контрактів, які є об'єктом реєст-

рації, здійснюється органом доходів і зборів на підс-

таві отриманої з використанням механізму “єдиного 

вікна” відповідно до Митного кодексу України в еле-

ктронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису ліцензії на імпорт, виданої 

Міністерством, та документів, які підтверджують вне-

сення відповідної суми на депозит.”; 

-114- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці восьмому підпункту 15 пункту 2 

розділу ІІ слова "отриманої з використанням 

механізму "єдиного вікна" відповідно до Ми-

тного кодексу України в електронній формі 

із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису ліцензії на імпорт, виданої 

Міністерством" замінити словами "відповід-

ної ліцензії на імпорт, отриманої від Мініс-

терства з використанням механізму "єдиного 

вікна" відповідно до Митного кодексу Укра-

їни"; 

 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у вільний обіг на митній території України 

товару відповідно до контрактів, які є об'єктом реєст-

рації, здійснюється органом доходів і зборів на підс-

таві відповідної ліцензії на імпорт, отриманої від Мі-

ністерства з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України, та до-

кументів, які підтверджують внесення відповідної 

суми на депозит.”; 

379.  у другому реченні абзацу шостого слова "митне 

оформлення" замінити словом “випуск”; 

  у другому реченні абзацу шостого слова "митне 

оформлення" замінити словом “випуск”; 

380.  після абзацу шостого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 

  після абзацу шостого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 
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381.  “Міністерство з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі" відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані ліцензії на імпорт не піз-

ніше 24 години дня видачі таких ліцензій.”; 

-115- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац одинадцятий підпункту 15 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Міністерство вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі елект-

ронного документу,  засвідченого електрон-

ним цифровим підписом, видані ліцензії на 

імпорт не пізніше 24 години дня видачі таких 

ліцензій.”; 

Пропонується вра-

хувати 
“Міністерство вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного документу,  за-

свідченого електронним цифровим підписом, видані 

ліцензії на імпорт не пізніше 24 години дня видачі та-

ких ліцензій.”; 

382.  16) у Законі України “Про захист національного то-

варовиробника від субсидованого імпорту” (Відомо-

сті Верховної Ради України, 1999 р., № 12, ст. 80): 

  16) у Законі України “Про захист національного то-

варовиробника від субсидованого імпорту” (Відомо-

сті Верховної Ради України, 1999 р., № 12, ст. 80): 

383.  статтю 26 доповнити після частини п’ятої новими 

частинами такого змісту: 

  статтю 26 доповнити після частини п’ятої новими 

частинами такого змісту: 

384.  “6. Міністерство з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані ліцензії не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких ліцензій. 

-116- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци третій та четвертий підпункту 16 

пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“6. Міністерство вносить до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” у формі еле-

ктронного документу, засвідченого  елект-

ронним цифровим підписом, видані ліцензії 

не пізніше 24 години дня видачі таких ліцен-

зій. 

7. Випуск у вільний обіг на митній терито-

рії України таких товарів здійснюється орга-

ном доходів і зборів на підставі відповідної 

ліцензії, яка засвідчує, що імпорт товарів не 

призводить до ухилення від сплати компен-

саційного мита, отриманої від Міністерства з 

використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“6. Міністерство вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого  електронним цифровим підписом, видані 

ліцензії не пізніше 24 години дня видачі таких ліцен-

зій. 

385.  7. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни таких товарів здійснюється органом доходів і збо-

рів на підставі ліцензії, яка засвідчує, що імпорт това-

рів не призводить до ухилення від сплати компенса-

ційного мита, отриманої від Міністерства з викорис-

  7. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни таких товарів здійснюється органом доходів і збо-

рів на підставі відповідної ліцензії, яка засвідчує, що 

імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати 

компенсаційного мита, отриманої від Міністерства з 
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танням механізму “єдиного вікна” відповідно до Ми-

тного кодексу України в електронній формі із засто-

суванням засобів електронного цифрового підпису.”. 

використанням механізму “єдиного вікна” відповідно 

до Митного кодексу України.”. 

386.  У зв’язку з цим частину шосту вважати відповідно 

частиною восьмою; 

  У зв’язку з цим частину шосту вважати відповідно 

частиною восьмою; 

387.  у частині четвертій статті 27:   у частині четвертій статті 27: 

388.  перше речення абзацу шостого викласти в такій ре-

дакції: 

  перше речення абзацу шостого викласти в такій ре-

дакції: 

389.  “Випуск у вільний обіг на митній території України 

товару відповідно до контрактів, які є об’єктом реєст-

рації, здійснюється органом доходів і зборів на підс-

таві отриманої з використанням механізму “єдиного 

вікна” відповідно до Митного кодексу України в еле-

ктронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису ліцензії на імпорт, виданої 

Міністерством, та документів, які підтверджують вне-

сення відповідної суми на депозит.”; 

-117- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці восьмому підпункту 16 пункту 2 

розділу ІІ слова "отриманої з використанням 

механізму "єдиного вікна" відповідно до Ми-

тного кодексу України в електронній формі 

із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису ліцензії на імпорт, виданої 

Міністерством" замінити словами "відповід-

ної ліцензії на імпорт, отриманої від Мініс-

терства з використанням механізму "єдиного 

вікна" відповідно до Митного кодексу Укра-

їни"; 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у вільний обіг на митній території України 

товару відповідно до контрактів, які є об’єктом реєст-

рації, здійснюється органом доходів і зборів на підс-

таві відповідної ліцензії на імпорт, отриманої від Мі-

ністерства з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України, та до-

кументів, які підтверджують внесення відповідної 

суми на депозит.”; 

390.  у другому реченні абзацу шостого слова “митне 

оформлення” замінити словом “випуск”; 

  у другому реченні абзацу шостого слова “митне 

оформлення” замінити словом “випуск”; 

391.  після абзацу шостого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 

  після абзацу шостого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 

392.  “Міністерство з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані ліцензії на імпорт не піз-

ніше 24 години дня видачі таких ліцензій.”; 

-118- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац одинадцятий підпункту 16 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Міністерство вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі елект-

ронного документу, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом, видані ліцензії на 

імпорт не пізніше 24 години дня видачі таких 

ліцензій.”; 

Пропонується вра-

хувати 
“Міністерство вносить до єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, видані 

ліцензії на імпорт не пізніше 24 години дня видачі та-

ких ліцензій.”; 

393.  17) у Законі України “Про застосування спеціаль-

них заходів щодо імпорту в Україну” (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78): 

  17) у Законі України “Про застосування спеціаль-

них заходів щодо імпорту в Україну” (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78): 
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394.  частину першу статті 15 викласти в такій редакції:   частину першу статті 15 викласти в такій редакції: 

395.  “1. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни товару, стосовно якого прийнято рішення, що він 

є об’єктом застосування заходів нагляду або регіона-

льного нагляду за імпортом в Україну, здійснюється 

органом доходів і зборів на підставі дозволу на ім-

порт, отриманого від Міністерства з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідно до Митного ко-

дексу України в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису. 

-119- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці третьому підпункту 17 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

 

Пропонується вра-

хувати 
“1. Випуск у вільний обіг на митній території Укра-

їни товару, стосовно якого прийнято рішення, що він 

є об’єктом застосування заходів нагляду або регіона-

льного нагляду за імпортом в Україну, здійснюється 

органом доходів і зборів на підставі дозволу на ім-

порт, отриманого від Міністерства з використанням 

механізму “єдиного вікна” відповідно до Митного ко-

дексу України. 

396.  Дозвіл на імпорт видається Міністерством у встано-

вленій ним формі протягом семи робочих днів від 

дати подання заінтересованим імпортером відповід-

ної заяви за встановленою Міністерством формою. 

  Дозвіл на імпорт видається Міністерством у встано-

вленій ним формі протягом семи робочих днів від 

дати подання заінтересованим імпортером відповід-

ної заяви за встановленою Міністерством формою. 

397.  Міністерство з використанням єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Ук-

раїни передає до органів доходів і зборів в електрон-

ній формі із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису видані дозволи на імпорт не пізніше 

24 години дня видачі таких дозволів.”; 

-120- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац п’ятий підпункту 17 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

Міністерство вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі елект-

ронного документу, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом, видані дозволи на 

імпорт не пізніше 24 години дня видачі таких 

дозволів.”; 

Пропонується вра-

хувати 
Міністерство вносить до єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі” у формі електронного документу, засвід-

ченого електронним цифровим підписом, видані до-

зволи на імпорт не пізніше 24 години дня видачі таких 

дозволів.”; 

398.  частину четверту статті 16 викласти в такій редак-

ції: 

  частину четверту статті 16 викласти в такій редак-

ції: 

399.  “4. Квотування імпорту в Україну товарів, які є 

об’єктом спеціальних заходів, здійснюється шляхом 

видачі Міністерством спеціальних ліцензій. Випуск у 

вільний обіг на митній території України товару, який 

є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється органом 

доходів і зборів на підставі спеціальної ліцензії, отри-

маної від Міністерства з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни в електронній формі із застосуванням засобів еле-

ктронного цифрового підпису. 

-121- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

абзаци сьомий та восьмий підпункту 17 пу-

нкту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“4. Квотування імпорту в Україну товарів, 

які є об’єктом спеціальних заходів, здійсню-

ється шляхом видачі Міністерством спеціа-

льних ліцензій. Випуск у вільний обіг на ми-

тній території України товару, який є 

об’єктом спеціальних заходів, здійснюється 

органом доходів і зборів на підставі спеціаль-

ної ліцензії, отриманої від Міністерства з ви-

користанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України. 

Пропонується вра-

хувати 
“4. Квотування імпорту в Україну товарів, які є 

об’єктом спеціальних заходів, здійснюється шляхом 

видачі Міністерством спеціальних ліцензій. Випуск у 

вільний обіг на митній території України товару, який 

є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється органом 

доходів і зборів на підставі спеціальної ліцензії, отри-

маної від Міністерства з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни. 
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Міністерство вносить до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі елект-

ронного документу, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом видані спеціальні 

ліцензії не пізніше 24 години дня видачі та-

ких ліцензій.”. 

400.  Міністерство з використанням єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Ук-

раїни передає до органів доходів і зборів в електрон-

ній формі із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису видані спеціальні ліцензії не пізніше 

24 години дня видачі таких ліцензій.”; 

  Міністерство вносить до єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі” у формі електронного документу, засвід-

ченого електронним цифровим підписом, видані спе-

ціальні ліцензії не пізніше 24 години дня видачі таких 

ліцензій.”; 

401.  18) у статті 32 Закону України “Про рослинний світ” 

(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22, 

стаття 198): 

  18) у статті 32 Закону України “Про рослинний світ” 

(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22, 

стаття 198): 

402.  частину першу викласти в такій редакції:   частину першу викласти в такій редакції: 

403.  “Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів 

рослинного світу здійснюється за правилами, встано-

вленими законодавством України, у тому числі між-

народними договорами України, згода на обов’язко-

вість яких надана Верховною Радою України.”; 

  “Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів 

рослинного світу здійснюється за правилами, встано-

вленими законодавством України, у тому числі між-

народними договорами України, згода на обов’язко-

вість яких надана Верховною Радою України.”; 

404.  після частини першої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

  після частини першої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

405.  “Документи (дозволи або сертифікати), що вида-

ються уповноваженими органами України відповідно 

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зник-

нення, передаються такими органами до органів дохо-

дів і зборів з використанням єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни в електронній формі із застосуванням засобів еле-

ктронного цифрового підпису не пізніше 24 години 

дня видачі таких документів. 

-122- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци п’ятий та шостий підпункту 18 пу-

нкту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Документи (дозволи або сертифікати), що 

видаються уповноваженими органами Укра-

їни відповідно до Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що пе-

ребувають під загрозою зникнення, вно-

сяться такими органами до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України у формі електрон-

ного документу, засвідченого електронним 

цифровим підписом, не пізніше 24 години 

дня видачі таких документів. 

Пропонується вра-

хувати 
“Документи (дозволи або сертифікати), що вида-

ються уповноваженими органами України відповідно 

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зник-

нення, вносяться такими органами до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, не пізніше 24 

години дня видачі таких документів. 
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Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для ви-

пуску у відповідний митний режим об’єктів 

рослинного світу, які є об’єктами регулю-

вання зазначеної Конвенції, на підставі доку-

ментів (дозволів або сертифікатів), отрима-

них від уповноважених органів України з ви-

користанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України.”. 

406.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим об’єктів рослинного світу, які є 

об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підс-

таві документів (дозволів або сертифікатів), отрима-

них від уповноважених органів України з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису.”; 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим об’єктів рослинного світу, які є 

об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підс-

таві документів (дозволів або сертифікатів), отрима-

них від уповноважених органів України з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України.”; 

407.  19) у Законі України “Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей” (Відомості Верхо-

вної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405): 

  19) у Законі України “Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей” (Відомості Верхо-

вної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405): 

408.  назву статті та текст статті 6 викласти в такій реда-

кції: 

  назву статті та текст статті 6 викласти в такій реда-

кції: 

409.  “Стаття 6. Вивезення за межі України зоологічних 

колекцій 

  “Стаття 6. Вивезення за межі України зоологічних 

колекцій 

410.  Вивезення, у тому числі тимчасове, за межі України 

зоологічних колекцій здійснюється відповідно до За-

кону України “Про тваринний світ”, міжнародних до-

говорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України.”; 

  Вивезення, у тому числі тимчасове, за межі України 

зоологічних колекцій здійснюється відповідно до За-

кону України “Про тваринний світ”, міжнародних до-

говорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України.”; 

411.  статтю 13 після частини другої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

  статтю 13 після частини другої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

412.  “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері вивезення, ввезення та по-

вернення культурних цінностей, з використанням 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України передає до органів доходів 

і зборів в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису видані свідоцтва на 

право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 

цінностей не пізніше 24 години дня видачі таких сві-

доцтв. 

-123- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци шостий та сьомий підпункту 19 пу-

нкту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері виве-

зення, ввезення та повернення культурних 

цінностей, вносить до єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері вивезення, ввезення та по-

вернення культурних цінностей, вносить до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі електронного 

документу, засвідченого електронним цифровим під-

писом, видані свідоцтва на право вивезення (тимчасо-

вого вивезення) культурних цінностей не пізніше 24 

години дня видачі таких свідоцтв. 
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для міжнародної торгівлі” у формі електрон-

ного документу, засвідченого електронним 

цифровим підписом, видані свідоцтва на 

право вивезення (тимчасового вивезення) ку-

льтурних цінностей не пізніше 24 години дня 

видачі таких свідоцтв. 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для ви-

пуску у відповідний митний режим, пропу-

ску через митний кордон України культур-

них цінностей, що вивозяться, у тому числі 

тимчасово, за межі України, на підставі від-

повідного свідоцтва, отриманого від центра-

льного органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері вивезення, вве-

зення та повернення культурних цінностей, з 

використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

413.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим, пропуску через митний кордон 

культурних цінностей, що вивозяться, у тому числі 

тимчасово, за межі України, на підставі відповідного 

свідоцтва, отриманого від центрального органу вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінно-

стей, з використанням механізму “єдиного вікна” від-

повідно до Митного кодексу України в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису.”; 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим, пропуску через митний кордон 

України культурних цінностей, що вивозяться, у тому 

числі тимчасово, за межі України, на підставі відпові-

дного свідоцтва, отриманого від центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей, з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України.”; 

414.  у статті 21:   у статті 21: 

415.  друге – четверте речення частини першої виклю-

чити; 

  друге – четверте речення частини першої виклю-

чити; 

416.  частину другу виключити;   частину другу виключити; 

417.  20) у Законі України “Про гуманітарну допомогу” 

(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, 

стаття 451): 

  20) у Законі України “Про гуманітарну допомогу” 

(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, 

стаття 451): 

418.   -124- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 20 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу першого доповнити новими абзацами 

такого змісту: 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 1 доповнити після абзацу четвертого новим 

абзацом такого змісту: 
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"статтю 1 доповнити після абзацу четвер-

того новим абзацом такого змісту: 

"заходи офіційного контролю – фітосаніта-

рний контроль, ветеринарно-санітарний кон-

троль, державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин, що прово-

дяться згідно із законодавством України;"; 

419.     “заходи офіційного контролю – фітосанітарний ко-

нтроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин, що прово-

дяться згідно із законодавством України;”; 

420.  у частині шостій статті 5:   у частині шостій статті 5: 

421.  в абзаці другому слова “державний санітарно-епіде-

міологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітар-

ний, екологічний та радіологічний контроль” замі-

нити словами “санітарні, фітосанітарні заходи щодо”; 

-125- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 20 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"в абзаці другому слова "здійснюють дер-

жавний санітарно-епідеміологічний, ветери-

нарно-санітарний, фітосанітарний, екологіч-

ний та радіологічний контроль" замінити 

словами "проводять заходи офіційного конт-

ролю щодо""; 

Пропонується вра-

хувати 
в абзаці другому слова "здійснюють державний са-

нітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, 

фітосанітарний, екологічний та радіологічний конт-

роль" замінити словами "проводять заходи офіційного 

контролю щодо""; 

422.   -126- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці третьому підпункту 20 пункту 2 

розділу ІІ слова “санітарні, фітосанітарні за-

ходи щодо” замінити словами “державний 

санітарно-епідеміологічний контроль, сані-

тарні, фітосанітарні заходи щодо”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 125) 

 

423.  після абзацу другого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 

  після абзацу другого доповнити новим абзацом та-

кого змісту: 

424.  “з використанням єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі” відповідно до Митного кодексу України пере-

дати до органів доходів і зборів в електронній формі 

із застосуванням засобів електронного цифрового під-

-127- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац п’ятий підпункту 20 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

Пропонується вра-

хувати 
“внести до єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у 

формі електронного документу, засвідченого елект-

ронним цифровим підписом, рішення про визнання 

товарів (предметів) гуманітарною допомогою не піз-

ніше 24 години дня прийняття такого рішення;”. 
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пису рішення про визнання товарів (предметів) гума-

нітарною допомогою не пізніше 24 години дня прий-

няття такого рішення;”. 

“внести до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” у формі електронного доку-

менту, засвідченого електронним цифровим 

підписом, рішення про визнання товарів 

(предметів) гуманітарною допомогою не піз-

ніше 24 години дня прийняття такого рі-

шення;”. 

425.  У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно аб-

зацом четвертим; 

  У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно аб-

зацом четвертим; 

426.  в абзаці четвертому слова “органів доходів і зборів 

та” виключити; 

  в абзаці четвертому слова “органів доходів і зборів 

та” виключити; 

427.  статтю 8 після частини першої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

  статтю 8 після частини першої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

428.  “Випуск у вільний обіг на митній території України 

вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, здійс-

нюється органами доходів і зборів на підставі відпові-

дного рішення, отриманого від спеціально уповнова-

женого державного органу з питань гуманітарної до-

помоги з використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України в електрон-

ній формі із застосуванням засобів електронного циф-

рового підпису.”. 

-128- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці дев’ятому підпункту 20 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

 

 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у вільний обіг на митній території України 

вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, здійс-

нюється органами доходів і зборів на підставі відпові-

дного рішення, отриманого від спеціально уповнова-

женого державного органу з питань гуманітарної до-

помоги з використанням механізму “єдиного вікна” 

відповідно до Митного кодексу України.”. 

429.  У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати від-

повідно частинами третьою – шостою; 

  У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати від-

повідно частинами третьою – шостою; 

430.  у статті 9:   у статті 9: 

431.  у частині другій:   у частині другій: 

432.  у першому реченні слова “відповідному держав-

ному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-сані-

тарному, фітосанітарному, екологічному та радіоло-

гічному контролю” замінити словами “відповідним 

санітарним, фітосанітарним заходам”; 

-129- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац тринадцятий підпункту 20 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"перше речення викласти в такій редакції: 

"Товари (предмети) гуманітарної допо-

моги, що ввозяться на митну територію Ук-

раїни, підлягають відповідним заходам офі-

ційного контролю згідно зі статтею 319 Мит-

ного кодексу України в установленому зако-

нодавством порядку."; 

Пропонується вра-

хувати 
перше речення викласти в такій редакції: 
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433.     Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що вво-

зяться на митну територію України, підлягають відпо-

відним заходам офіційного контролю згідно зі стат-

тею 319 Митного кодексу України в установленому 

законодавством порядку.”; 

434.   -130- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці тринадцятому підпункту 20 пун-

кту 2 розділу ІІ слова “відповідним санітар-

ним, фітосанітарним заходам” замінити сло-

вами “відповідному державному санітарно-

епідеміологічному контролю, санітарним, 

фітосанітарним заходам”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 129) 

 

435.  у другому реченні слова “види контролю” замінити 

словами “заходи”; 

-131- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці чотирнадцятому підпункту 20 пу-

нкту 2 розділу ІІ слова "види контролю" замі-

нити словами "види контролю здійсню-

ються", а слово "заходи" замінити словами 

"заходи офіційного контролю проводяться"; 

Пропонується вра-

хувати 
у другому реченні слова “види контролю здійсню-

ються” замінити словами “заходи офіційного конт-

ролю проводяться”; 

436.  у частині п’ятій слова “видів контролю” замінити 

словами “санітарних, фітосанітарних заходів”; 

-132- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац п’ятнадцятий підпункту 20 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"частину п’яту викласти в такій редакції: 

"Митне оформлення товарів (предметів) 

гуманітарної допомоги, що ввозяться на ми-

тну територію України, завершується тільки 

після проведення необхідних заходів офіцій-

ного контролю."; 

Пропонується вра-

хувати 
частину п’яту викласти в такій редакції: 

437.     “Митне оформлення товарів (предметів) гуманітар-

ної допомоги, що ввозяться на митну територію Укра-

їни, завершується тільки після проведення необхідних 

заходів офіційного контролю.”; 

438.   -133- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці п’ятнадцятому підпункту 20 пун-

кту 2 розділу ІІ слова “санітарних, фітосані-

тарних заходів” замінити словами “держав-

ного санітарно-епідеміологічного контролю, 

санітарних, фітосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 132) 
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439.  у частині шостій:   у частині шостій: 

440.  слова “державний санітарно-епідеміологічний, ве-

теринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний 

та радіологічний контроль” замінити словами “саніта-

рні, фітосанітарні заходи щодо”; 

-134- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац сімнадцятий підпункту 20 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"слова "здійснюють державний санітарно-

епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, 

фітосанітарний, екологічний та радіологіч-

ний контроль" замінити словами "проводять 

заходи офіційного контролю щодо";"; 

Пропонується вра-

хувати 
слова “здійснюють державний санітарно-епідеміо-

логічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, 

екологічний та радіологічний контроль” замінити сло-

вами “проводять заходи офіційного контролю щодо”; 

441.   -135- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці сімнадцятому підпункту 20 пун-

кту 2 розділу ІІ слова “санітарні, фітосаніта-

рні заходи щодо” замінити словами “держав-

ний санітарно-епідеміологічний контроль, 

санітарні, фітосанітарні заходи щодо”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 134) 

 

442.  слова “відповідного контролю” замінити словами 

“таких заходів”; 

  слова “відповідного контролю” замінити словами 

“таких заходів”; 

443.  слова “відповідного виду контролю” замінити сло-

вами “відповідних заходів”; 

  слова “відповідного виду контролю” замінити сло-

вами “відповідних заходів”; 

444.  слова “восьми днів” замінити словами “чотирьох 

днів”; 

  слова “восьми днів” замінити словами “чотирьох 

днів”; 

445.  слова “видів контролю” замінити словами “заходів 

щодо”; 

 

 

 слова “видів контролю” замінити словами “заходів 

щодо”; 

446.  слова “відповідний державний контроль” замінити 

словами “відповідні заходи”; 

  слова “відповідний державний контроль” замінити 

словами “відповідні заходи”; 

447.  слова “проведення відповідних видів державного 

контролю” замінити словами “здійснення санітарних, 

фітосанітарних заходів”; 

-136- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац двадцять третій підпункту 20 пун-

кту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"слова "відповідних видів державного кон-

тролю" замінити словами "необхідних захо-

дів офіційного контролю";"; 

Пропонується вра-

хувати 
слова “відповідних видів державного контролю” за-

мінити словами “необхідних заходів офіційного конт-

ролю”; 

448.   -137- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 136) 

 



107 

 

В абзаці двадцять третьому підпункту 20 

пункту 2 розділу ІІ слова “здійснення саніта-

рних, фітосанітарних заходів” замінити сло-

вами “здійснення державного санітарно-епі-

деміологічного контролю санітарних, фітоса-

нітарних заходів”. 

449.  в абзаці шостому частини другої статті 12 слова 

“державний санітарно-епідеміологічний, ветерина-

рно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та ра-

діологічний контроль” замінити словами “санітарні, 

фітосанітарні заходи щодо”; 

-138- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац двадцять четвертий підпункту 20 

пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"в абзаці шостому частини другої статті 12 

слова "здійснюють державний санітарно-епі-

деміологічний, ветеринарно-санітарний, фі-

тосанітарний, екологічний та радіологічний 

контроль" замінити словами "проводять за-

ходи офіційного контролю щодо";"; 

Пропонується вра-

хувати 
в абзаці шостому частини другої статті 12 слова 

“здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, 

ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологіч-

ний та радіологічний контроль" замінити словами 

"проводять заходи офіційного контролю щодо”; 

450.   -139- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці двадцять четвертому підпункту 20 

пункту 2 розділу ІІ слова “санітарні, фітоса-

нітарні заходи щодо” замінити словами “дер-

жавний санітарно-епідеміологічний конт-

роль, санітарні, фітосанітарні заходи щодо”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 2, 124 та 138) 

 

451.  21) у Законі України “Про єдиний збір, який справ-

ляється у пунктах пропуску через державний кордон 

України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 

№ 50, ст. 260): 

  21) у Законі України “Про єдиний збір, який справ-

ляється у пунктах пропуску через державний кордон 

України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 

№ 50, ст. 260): 

452.  назву Закону після слова “пропуску” доповнити 

словами “(пунктах контролю)”; 

  назву Закону після слова “пропуску” доповнити 

словами “(пунктах контролю)”; 

453.  у частині першій статті 1: -140- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 21 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"частину першу статті 1 викласти в такій 

редакції: 

"Єдиний збір встановлюється щодо транс-

портних засобів вітчизняних та іноземних 

власників, визначених у статті 5 цього За-

кону, які перетинають державний кордон Ук-

раїни, і справляється за проїзд транспортних 

засобів автомобільними дорогами України, 

Пропонується вра-

хувати 
частину першу статті 1 викласти в такій редакції: 
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за проїзд автомобільних транспортних засо-

бів з перевищенням встановлених розмірів 

загальної маси, осьових навантажень та (або) 

габаритних параметрів, а також за прове-

дення у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України від-

повідно до Митного кодексу та інших законів 

України заходів офіційного контролю (у 

тому числі у формі попереднього документа-

льного контролю) під час ввезення товарів на 

митну територію України (у тому числі з ме-

тою транзиту)."; 

454.     “Єдиний збір встановлюється щодо транспортних 

засобів вітчизняних та іноземних власників, визначе-

них у статті 5 цього Закону, які перетинають держав-

ний кордон України, і справляється за проїзд транспо-

ртних засобів автомобільними дорогами України, за 

проїзд автомобільних транспортних засобів з переви-

щенням встановлених розмірів загальної маси, осьо-

вих навантажень та (або) габаритних параметрів, а та-

кож за проведення у пунктах пропуску (пунктах кон-

тролю) через державний кордон України відповідно 

до Митного кодексу та інших законів України заходів 

офіційного контролю (у тому числі у формі поперед-

нього документально-го контролю) під час ввезення 

товарів на митну територію України (у тому числі з 

метою транзиту)."; 

455.  після слова “пропуску” доповнити словами “(пунк-

тах контролю)”; 

-141- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци четвертий – шостий підпункту 21 

пункту 2 розділу ІІ виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

456.  слова “законодавства України санітарно-епідеміо-

логічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, 

екологічного контролю” замінити словами “законів 

санітарних, фітосанітарних заходів у відношенні”; 

-142- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці п’ятому підпункту 21 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова “законів санітарних, фітосані-

тарних заходів у відношенні” замінити сло-

вами “законів державного санітарно-епідемі-

ологічного контролю, санітарних, фітосані-

тарних заходів у відношенні”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

141) 

 

457.  слова “та радіологічного контролю товарів і транс-

портних засобів” виключити; 
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458.  у частині п’ятій статті 2 слова “митного при тран-

зиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ве-

теринарного, фітосанітарного, радіологічного та еко-

логічного контролю вантажів і транспортних засобів” 

замінити словами “санітарних, фітосанітарних захо-

дів (у тому числі у формі попереднього документаль-

ного контролю)”; 

-143- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац сьомий підпункту 21 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"частину п’яту статті 2 викласти в такій ре-

дакції: 

"Єдиний збір включає вартість витрат, по-

в'язаних з: 

- відновленням автомобільних доріг; 

- здійсненням уповноваженими органами в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України фітосанітарного, 

ветеринарно-санітарного та державного кон-

тролю за дотриманням законодавства про ха-

рчові продукти, корми, побічні продукти тва-

ринного походження, здоров’я та благопо-

луччя тварин, в розмірі, що не перевищує ро-

зміру плати за проведення перевірки докуме-

нтів на товар і транспортний засіб (контей-

нер); 

- проведенням органами доходів і зборів в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України заходів офіцій-

ного контролю згідно зі статтею 319 Митного 

кодексу України у формі попереднього доку-

ментального контролю."; 

Пропонується вра-

хувати 
частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції: 

459.     “Єдиний збір включає вартість витрат, пов'язаних з: 

460.     - відновленням автомобільних доріг; 

461.     - здійсненням уповноваженими органами в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кор-

дон України фітосанітарного, ветеринарно-санітар-

ного та державного контролю за дотриманням законо-

давства про харчові продукти, корми, побічні проду-

кти тваринного походження, здоров’я та благопо-

луччя тварин, в розмірі, що не перевищує розміру 

плати за проведення перевірки документів на товар і 

транспортний засіб (контейнер); 

462.     - проведенням органами доходів і зборів в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кор-

дон України заходів офіційного контролю згідно зі 

статтею 319 Митного кодексу України у формі попе-

реднього документального контролю.”; 
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463.   -144- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці сьомому підпункту 21 пункту 2 

розділу ІІ слова “санітарних, фітосанітарних 

заходів (у тому числі у формі попереднього 

документального контролю)” замінити сло-

вами “державного санітарно-епідеміологіч-

ного контролю, санітарних, фітосанітарних 

заходів (у тому числі у формі попереднього 

документального контролю)”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозицій 

№№ 30 та 143) 

 

464.  22) в абзаці третьому підпункту 3 частини першої 

статті 15 Закону України “Про перевезення небезпеч-

них вантажів”(Відомості Верховної Ради України, 

2000 р., № 28, ст. 222) слово “законодавством” замі-

нити словами “законодавчими актами”; 

  22) в абзаці третьому підпункту 3 частини першої 

статті 15 Закону України “Про перевезення небезпеч-

них вантажів”(Відомості Верховної Ради України, 

2000 р., № 28, ст. 222) слово “законодавством” замі-

нити словами “законодавчими актами”; 

465.  23) у статті 28 Закону України “Про захист насе-

лення від інфекційних хвороб” (Відомості Верховної 

Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228): 

  23) у статті 28 Закону України “Про захист насе-

лення від інфекційних хвороб” (Відомості Верховної 

Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228): 

466.  у частині першій слова “та санітарно-епідеміологіч-

ним наглядом у пунктах пропуску через державний 

кордон та на всій території України” замінити сло-

вами “у пунктах пропуску через державний кордон та 

на всій території України, а також санітарно-епідемі-

ологічним наглядом на всій території України після 

випуску товарів органом доходів і зборів у відповід-

ний митний режим”; 

-145- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці другому підпункту 23 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова "у пунктах пропуску (пунктах 

контролю) через державний кордон та на всій 

території України, а також санітарно-епіде-

міологічним наглядом на всій території Ук-

раїни після випуску товарів органом доходів 

і зборів у відповідний митний режим" замі-

нити словами "та санітарно-епідеміологіч-

ним наглядом на всій території України"; 

Пропонується вра-

хувати 
у частині першій слова “та санітарно-епідеміологіч-

ним наглядом у пунктах пропуску через державний 

кордон та на всій території України” замінити сло-

вами “та санітарно-епідеміологічним наглядом на всій 

території України ”; 

467.   -146- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

Абзац перший підпункту 23 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти у такій редакції:  

“частину першу викласти у такій редакції:  

“Санітарна охорона території України за-

безпечується проведенням профілактичних і 

протиепідемічних заходів, здійсненням дер-

жавного санітарно-епідеміологічного на-

гляду на всій території України та державним 

санітарно-епідеміологічним контролем у пу-

нктах пропуску через державний кордон. 

Правила санітарної охорони території Укра-

їни затверджуються Кабінетом Міністрів Ук-

раїни.”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

145) 
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468.  у частині другій слова “у пунктах пропуску через 

державний кордон України” виключити; 

  у частині другій слова “у пунктах пропуску через 

державний кордон України” виключити; 

469.  частини четверту – п’яту виключити;   частини четверту – п’яту виключити; 

470.  частину шосту викласти в такій редакції:   частину шосту викласти в такій редакції: 

471.  “Ввезення на територію України товарів не допус-

кається у разі якщо їх ввезення:  

  “Ввезення на територію України товарів не допус-

кається у разі якщо їх ввезення:  

472.  заборонено законодавством у зв’язку з небезпекою 

для життя і здоров’я людей; 

  заборонено законодавством у зв’язку з небезпекою 

для життя і здоров’я людей; 

473.  може спричинити масові інфекційні захворювання 

або отруєння людей.”; 

  може спричинити масові інфекційні захворювання 

або отруєння людей.”; 

474.  24) у Законі України “Про радіочастотний ресурс 

України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., 

№ 48, ст. 526): 

  24) у Законі України “Про радіочастотний ресурс 

України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., 

№ 48, ст. 526): 

475.  частину четверту статті 29 викласти в такій редак-

ції: 

  частину четверту статті 29 викласти в такій редак-

ції: 

476.  “4. Генеральний штаб Збройних Сил України з ви-

користанням єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

відповідно до Митного кодексу України передає до 

органів доходів і зборів в електронній формі із засто-

суванням засобів електронного цифрового підпису 

видані дозволи на ввезення з-за кордону радіоелект-

ронних засобів та випромінювальних пристроїв спеці-

ального призначення не пізніше 24 години дня видачі 

таких дозволів. 

-147- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 24 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

“4. Генеральний штаб Збройних Сил Укра-

їни вносить до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” у формі електронних доку-

ментів, засвідчених електронним цифровим 

підписом, видані дозволи на ввезення з-за ко-

рдону радіоелектронних засобів та випромі-

нювальних пристроїв спеціального призна-

чення не пізніше 24 години дня видачі таких 

дозволів.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“4. Генеральний штаб Збройних Сил України вно-

сить до єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у формі 

електронних документів, засвідчених електронним 

цифровим підписом, видані дозволи на ввезення з-за 

кордону радіоелектронних засобів та випромінюваль-

них пристроїв спеціального призначення не пізніше 

24 години дня видачі таких дозволів. 

477.  Випуск радіоелектронних засобів і випромінюваль-

них пристроїв спеціального призначення, у відповід-

ний митний режим, що надає можливість їх застосу-

вання на митній території України, здійснюється ор-

ганом доходів і зборів на підставі дозволів на ввезення 

з-за кордону радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв спеціального призначення, отри-

маних від Генерального штабу Збройних Сил України 

з використанням механізму “єдиного вікна” відпо-

-148- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці четвертому підпункту 24 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

 

Пропонується вра-

хувати 
Випуск радіоелектронних засобів і випромінюваль-

них пристроїв спеціального призначення, у відповід-

ний митний режим, що надає можливість їх застосу-

вання на митній території України, здійснюється ор-

ганом доходів і зборів на підставі дозволів на ввезення 

з-за кордону радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв спеціального призначення, отри-

маних від Генерального штабу Збройних Сил України 

з використанням механізму “єдиного вікна” відпо-

відно до Митного кодексу України.”; 
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відно до Митного кодексу України в електронній фо-

рмі із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису.”; 

478.  у статті 291:   у статті 291: 

479.  частину першу викласти в такій редакції:   частину першу викласти в такій редакції: 

480.  “1. Випуск радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв, що можуть застосовуватися на те-

риторії України у смугах радіочастот загального ко-

ристування, у відповідний митний режим, що надає 

можливість їх застосування на митній території Укра-

їни, здійснюється органом доходів і зборів за умови 

відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та ви-

промінювальних пристроїв, заборонених до застосу-

вання та ввезення на територію України, такого типу 

радіоелектронних засобів чи випромінювальних при-

строїв.”; 

  “1. Випуск радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв, що можуть застосовуватися на те-

риторії України у смугах радіочастот загального ко-

ристування, у відповідний митний режим, що надає 

можливість їх застосування на митній території Укра-

їни, здійснюється органом доходів і зборів за умови 

відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та ви-

промінювальних пристроїв, заборонених до застосу-

вання та ввезення на територію України, такого типу 

радіоелектронних засобів чи випромінювальних при-

строїв.”; 

481.  у частині другій слова “надає безоплатно централь-

ному органу виконавчої влади, що забезпечує реаліза-

цію державної політики у сфері державної митної 

справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів 

та випромінювальних пристроїв, заборонених до за-

стосування та ввезення на територію України, а також 

забезпечує його розміщення на своєму офіційному 

сайті та щомісячне поновлення” замінити словами 

“забезпечує розміщення Реєстру радіоелектронних за-

собів та випромінювальних пристроїв, заборонених 

до застосування та ввезення на територію України, на 

своєму офіційному сайті, його щодення поновлення, а 

також з використанням єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” відповідно до Митного кодексу України пе-

редання до органів доходів і зборів в електронній фо-

рмі із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису відомостей про внесення (виключення) відпо-

відного типу радіоелектронних засобів чи випроміню-

вальних пристроїв до (з) цього реєстру не пізніше 24 

години дня, в якому таке внесення (виключення) здій-

снено.”; 

-149- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац восьмий підпункту 24 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

у частині другій слова “надає безоплатно 

центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері державної митної справи, доступ до Ре-

єстру радіоелектронних засобів та випромі-

нювальних пристроїв, заборонених до засто-

сування та ввезення на територію України, а 

також забезпечує його розміщення на своєму 

офіційному сайті та щомісячне поновлення” 

замінити словами “забезпечує розміщення 

Реєстру радіоелектронних засобів та випро-

мінювальних пристроїв, заборонених до за-

стосування та ввезення на територію Укра-

їни, на своєму офіційному сайті, його що-

денне поновлення, а також вносить до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

у формі електронного документу, засвідче-

ного електронним цифровим підписом, Ре-

єстр радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв, заборонених до застосу-

вання та ввезення на територію України, а та-

кож відомості про внесення (виключення) ві-

дповідного типу радіоелектронних засобів чи 

Пропонується вра-

хувати 
у частині другій слова “надає безоплатно централь-

ному органу виконавчої влади, що забезпечує реаліза-

цію державної політики у сфері державної митної 

справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів 

та випромінювальних пристроїв, заборонених до за-

стосування та ввезення на територію України, а також 

забезпечує його розміщення на своєму офіційному 

сайті та щомісячне поновлення” замінити словами 

“забезпечує розміщення Реєстру радіоелектронних за-

собів та випромінювальних пристроїв, заборонених 

до застосування та ввезення на територію України, на 

своєму офіційному сайті, його щоденне поновлення, а 

також вносить до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі” у формі електронного документу, засвідченого 

електронним цифровим підписом, Реєстр радіоелект-

ронних засобів та випромінювальних пристроїв, забо-

ронених до застосування та ввезення на територію Ук-

раїни, а також відомості про внесення (виключення) 

відповідного типу радіоелектронних засобів чи ви-

промінювальних пристроїв до (з) цього реєстру не пі-

зніше 24 години дня, в якому таке внесення (виклю-

чення) здійснено.”; 
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випромінювальних пристроїв до (з) цього ре-

єстру не пізніше 24 години дня, в якому таке 

внесення (виключення) здійснено.”. 

482.  25) у Законі України “Про тваринний світ” (Відомо-

сті Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97): 

  25) у Законі України “Про тваринний світ” (Відомо-

сті Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97): 

483.  у статті 46: -150- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В підпункті 25 розділу ІІ абзаци другий – 

одинадцятий виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

484.  після частини другої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

   

485.  “Державний облік таких колекцій здійснюється 

шляхом внесення їх до відповідного реєстру центра-

льним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування державної політики у сфері охорони навко-

лишнього природного середовища, у порядку, встано-

вленому Кабінетом Міністрів України. 

   

486.  Центральний орган виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, з викорис-

танням єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відпо-

відно до Митного кодексу України передає до органів 

доходів і зборів в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису інформацію 

про реєстрацію зоологічної колекції, що має загально-

державне значення, не пізніше 24 години дня реєстра-

ції такої колекції.”. 

   

487.  У зв’язку з цим частину третю вважати відповідно 

частиною п’ятою; 

   

488.  у частині п’ятій слова “ними, а також ввезення в Ук-

раїну, пересилання і вивезення за її межі” замінити 

словом “ними”; 

   

489.  після частини п’ятої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

   

490.  “Вивезення, у тому числі тимчасове, за межі Укра-

їни зоологічних колекцій, що згідно із законодавством 

перебувають на державному обліку згідно з цією стат-

тею як такі, що становлять наукову, культурно-осві-
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тню, навчально-виховну або естетичну цінність і ма-

ють загальнодержавне значення, здійснюється на під-

ставі дозволу, що видається центральним органом ви-

конавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Форма такого дозволу та порядок його 

видачі затверджуються центральним органом викона-

вчої влади, що забезпечує формування державної по-

літики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

491.  Центральний орган виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, з викорис-

танням єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відпо-

відно до Митного кодексу України передає до органів 

доходів і зборів в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису видані до-

зволи на вивезення (тимчасове вивезення) за межі Ук-

раїни зоологічної колекції, що перебуває на держав-

ному обліку, не пізніше 24 години дня видачі таких 

дозволів. 

   

492.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим зоологічної колекції, що перебуває 

на державному обліку, на підставі відповідного до-

зволу, отриманого від центрального органу виконав-

чої влади, що забезпечує формування державної полі-

тики у сфері охорони навколишнього природного се-

редовища, з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису.”; 

   

493.  у статті 53:   у статті 53: 

494.  у частині першій слова “центральним органом вико-

навчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, крім генетично модифікованих” замі-

нити словами “законодавством України, у тому числі 

міжнародними договорами України, згода на обов'яз-

ковість яких надана Верховною Радою України”; 

  у частині першій слова “центральним органом вико-

навчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, крім генетично модифікованих” замі-

нити словами “законодавством України, у тому числі 

міжнародними договорами України, згода на обов'яз-

ковість яких надана Верховною Радою України”; 

495.  після частини першої доповнити новими частинами 

такого змісту: 

  після частини першої доповнити новими частинами 

такого змісту: 
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496.  “Документи (дозволи або сертифікати), що вида-

ються уповноваженими органами України відповідно 

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зник-

нення, передаються такими органами в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису до органів доходів і зборів з використан-

ням єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України не пізніше 24 години дня 

видачі таких документів. 

-151- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац п’ятнадцятий підпункту 25 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Документи (дозволи або сертифікати), що 

видаються уповноваженими органами Укра-

їни відповідно до Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що пе-

ребувають під загрозою зникнення, вно-

сяться такими органами до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” у формі елект-

ронних документів, засвідчених електрон-

ним цифровим підписом, не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких документів.”. 

Пропонується вра-

хувати 
“Документи (дозволи або сертифікати), що вида-

ються уповноваженими органами України відповідно 

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зник-

нення, вносяться такими органами до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” у формі електронних докумен-

тів, засвідчених електронним цифровим підписом, не 

пізніше 24 години дня видачі таких документів. 

497.   -152- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка 

№140) 

В абзаці п’ятнадцятому підпункту 25 пун-

кту 2 розділу І слова “Документи (дозволи 

або сертифікати), що видаються уповноваже-

ними органами України відповідно до Конве-

нції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення” замінити словами “Документи 

(дозволи або сертифікати), що видаються Ад-

міністративним органом України з питань 

виконання вимог Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що пе-

ребувають під загрозою зникнення”. 

Пропонується відхи-

лити.  

Відповідно до 

ПКМУ від 13.12.2000 

№ 1822 в Україні такі 

дозволи та сертифі-

кати видаються двома 

органами:  

Мінприроди – щодо 

видів дикої фауни і 

флори, які є об’єктами 

регулювання Конвен-

ції (крім осетрових риб 

та виробленої з них 

продукції); 

Держрибагентством 

– щодо осетрових риб 

та виробленої з них 

продукції.  

 

498.   -153- Н.д.Лопушанський А.Я. (Реєстр.кар-

тка №125) 

У нових частинах другій та третій статті 53 

Закону України “Про тваринний світ” слова 

“уповноваженими органами України” замі-

нити словами “центральним органом викона-

вчої влади, що забезпечує формування дер-

жавної політики у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища”.  

Пропонується відхи-

лити. 

Див. заперечення до 

пропозиції № 152. 

 

499.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим об’єктів тваринного світу, які є 

-154- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим об’єктів тваринного світу, які є 
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об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підс-

таві документів (дозволів або сертифікатів), отрима-

них від уповноважених органів України з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України в електронній формі із застосу-

ванням засобів електронного цифрового підпису.”. 

В абзаці шістнадцятому підпункту 25 пун-

кту 2 розділу ІІ слова "в електронній формі із 

застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підс-

таві документів (дозволів або сертифікатів), отрима-

них від уповноважених органів України з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України.”. 

500.  У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно 

частиною четвертою; 

  У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно 

частиною четвертою; 

501.   -155- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Розділ ІІ після пункту 25 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

"25-1) у пункті 1 статті 1 Закону України 

"Про стимулювання розвитку вітчизняного 

машинобудування для агропромислового 

комплексу" (Відомості Верховної Ради Укра-

їни, 2002 р., № 24, стаття 167): 

в абзаці першому слова "зберігання та" за-

мінити словами "зберігання, перевезення та"; 

в абзаці другому слова "призначення, са-

мохідні" замінити словами "призначення, 

спеціальні вагони для перевезення зерна, са-

мохідні"; 

Для прийняття рі-

шення Комітетом 
25-1) У пункті 1 статті 1 Закону України “Про сти-

мулювання розвитку вітчизняного машинобудування 

для агропромислового комплексу” (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2002 р., № 24, стаття 167): 

502.     в абзаці першому слова “зберігання та” замінити 

словами “зберігання, перевезення та”; 

503.     в абзаці другому слова “призначення, самохідні” за-

мінити словами “призначення, спеціальні вагони для 

перевезення зерна, самохідні”; 

504.  26) у статті 20 Закону України “Про насіння та са-

дивний матеріал” (Відомості Верховної Ради України, 

2013 р., № 42, ст. 585): 

  26) у статті 20 Закону України “Про насіння та са-

дивний матеріал” (Відомості Верховної Ради України, 

2013 р., № 42, ст. 585): 

505.  у частині третій слова “Митне оформлення” замі-

нити словом “Ввезення”; 

  у частині третій слова “Митне оформлення” замі-

нити словом “Ввезення”; 

506.   -156- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 26 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу другого доповнити новими абзацами та-

кого змісту: 

"в частині шостій слова "суб’єктами насін-

ництва та розсадництва" замінити словами 

"суб’єктами господарювання"; 

Пропонується вра-

хувати 
в частині шостій слова “суб’єктами насінництва та 

розсадництва” замінити словами “суб’єктами госпо-

дарювання”; 
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в частині дев’ятій слова "суб’єкт насінниц-

тва та розсадництва" замінити словами 

"суб’єкт господарювання", а слова "або до 

центру надання адміністративних послуг" 

виключити;"; 

507.     в частині дев’ятій слова “суб’єкт насінництва та ро-

зсадництва” замінити словами “суб’єкт господарю-

вання”, а слова “або до центру надання адміністрати-

вних послуг” виключити; 

508.  у частині десятій слова “у порядку інформаційної 

взаємодії направляється центральному органу викона-

вчої влади, що реалізує державну політику у сфері ми-

тної справи” замінити словами “направляється 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері карантину та захисту рос-

лин”; 

-157- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац третій підпункту 26 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"частину десяту виключити"; 

Пропонується вра-

хувати 
частину десяту виключити; 

509.  у частині чотирнадцятій слова “у порядку інформа-

ційної взаємодії центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері митної 

справи” замінити словами “центральному органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері карантину та захисту рослин”; 

-158- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац четвертий підпункту 26 пункту 2 ро-

зділу ІІ замінити двома абзацами такого змі-

сту: 

"частину чотирнадцяту викласти в такій 

редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері держав-

ного нагляду (контролю) у сфері насінництва 

та розсадництва, вносить видані підтвер-

дження до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” у формі електронних докумен-

тів, засвідчених електронним цифровим під-

писом, не пізніше 24 години дня їх видачі, а 

також не пізніше наступного робочого дня 

після прийняття рішення про видачу або об-

ґрунтовану відмову у його видачі направляє 

(вручає) суб’єкту господарювання у будь-

який спосіб, що забезпечує наявність доказів 

здійснення такого направлення (вручення).”; 

Пропонується вра-

хувати 
частину чотирнадцяту викласти в такій редакції: 

510.     “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного нагляду (кон-

тролю) у сфері насінництва та розсадництва, вносить 

видані підтвердження до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 
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торгівлі” у формі електронних документів, засвідче-

них електронним цифровим підписом, не пізніше 24 

години дня їх видачі, а також не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття рішення про видачу або 

обґрунтовану відмову у його видачі направляє (вру-

чає) суб’єкту господарювання у будь-який спосіб, що 

забезпечує наявність доказів здійснення такого напра-

влення (вручення).”; 

511.  частину п’ятнадцяту виключити;   частину п’ятнадцяту виключити; 

512.  у частині сімнадцятій слова “митної справи, інфор-

мації про відмову у видачі підтвердження” замінити 

словами “карантину та захисту рослин, інформації 

про відмову у видачі підтвердження та наявності по-

зитивного результату здійснення фітосанітарних за-

ходів”; 

-159- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац шостий підпункту 26 пункту 2 роз-

ділу ІІ замінити чотирма абзацами такого 

змісту: 

"частину сімнадцяту викласти в такій реда-

кції: 

"У разі якщо через п’ять робочих днів з дня 

закінчення встановленого строку централь-

ним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного на-

гляду (контролю) у сфері насінництва та роз-

садництва, до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу "Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі" не внесено підтвердження 

або обґрунтовану відмову у його видачі, 

суб’єкт господарювання має право на вве-

зення на митну територію України або виве-

зення з України зразків насіння і садивного 

матеріалу без такого підтвердження за 

умови: 

пред’явлення відповідному державному 

фітосанітарному інспектору копії заяви (з 

описом прийнятих документів) з відміткою 

про дату її прийняття центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері державного нагляду (конт-

ролю) у сфері насінництва та розсадництва; 

проведення та дотримання всіх інших про-

цедур фітосанітарного контролю, що вимага-

ються відповідно до закону."; 

Пропонується вра-

хувати 
частину сімнадцяту викласти в такій редакції: 

513.     “У разі якщо через п’ять робочих днів з дня закін-

чення встановленого строку центральним органом ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику у 
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сфері державного нагляду (контролю) у сфері насін-

ництва та розсадництва, до єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі” не внесено підтвердження або обґрунто-

вану відмову у його видачі, суб’єкт господарювання 

має право на ввезення на митну територію України 

або вивезення з України зразків насіння і садивного 

матеріалу без такого підтвердження за умови: 

514.     пред’явлення відповідному державному фітосаніта-

рному інспектору копії заяви (з описом прийнятих до-

кументів) з відміткою про дату її прийняття централь-

ним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного нагляду (контролю) у 

сфері насінництва та розсадництва; 

515.     проведення та дотримання всіх інших процедур фі-

тосанітарного контролю, що вимагаються відповідно 

до закону.”; 

516.   -160- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 26 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу шостого доповнити новими абзацами 

такого змісту: 

"у частині двадцять першій слова "зразки 

насіння та садивного матеріалу для селекцій-

них, дослідних робіт і експонування вво-

зяться в кількості, що подається разом із зая-

вкою на сорт рослин" замінити словами "об-

сяг зразків насіння та садивного матеріалу, 

що ввозяться для селекційних, дослідних ро-

біт і експонування протягом одного календа-

рного року, не повинен перевищувати три-

дцятикратного обсягу посадкового матері-

алу, що подається разом із заявкою на сорт 

рослин; 

у частині двадцять другій слова "Суб'єкт 

насінництва та розсадництва" замінити сло-

вами "Суб'єкт господарювання"; 

Пропонується вра-

хувати 
у частині двадцять першій слова “зразки насіння та 

садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт 

і експонування ввозяться в кількості, що подається ра-

зом із заяв-кою на сорт рослин” замінити словами “об-

сяг зразків насіння та садивного матеріалу, що вво-

зяться для селекційних, дослідних робіт і експону-

вання протягом одного календарного року, не пови-

нен перевищувати тридцятикратного обсягу посадко-

вого матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт 

рослин; 

517.     у частині двадцять другій слова “Суб'єкт насінниц-

тва та розсадництва” замінити словами “Суб'єкт гос-

подарювання”;”; 

518.  після частини двадцять третьої доповнити новою 

частиною такого змісту: 

  після частини двадцять третьої доповнити новою 

частиною такого змісту: 
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519.  “Випуск у відповідний митний режим на митній те-

риторії України насіння і садивного матеріалу здійс-

нюється органом доходів і зборів на підставі інформа-

ції про позитивний результат здійснення фітосанітар-

них заходів, отриманої з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни в електронній формі із застосуванням засобів еле-

ктронного цифрового підпису.”; 

-161- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац восьмий підпункту 26 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"Перевірка сертифікатів та підтверджень, 

передбачених цією статтею, здійснюється 

державним фітосанітарним інспектором під 

час проведення фітосанітарного контролю ві-

дповідних зразків насіння і садивного матері-

алу, у тому числі за допомогою єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу "Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі"."; 

Пропонується вра-

хувати 
“Перевірка сертифікатів та підтверджень, передба-

чених цією статтею, здійснюється державним фітоса-

нітарним інспектором під час проведення фітосаніта-

рного контролю відповідних зразків насіння і садив-

ного матеріалу, у тому числі за допомогою єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі”.”; 

520.  27) у Законі України “Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового приз-

начення та подвійного використання” (Відомості Вер-

ховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148): 

  27) у Законі України “Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового приз-

начення та подвійного використання” (Відомості Вер-

ховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148): 

521.  після частини восьмої доповнити новими части-

нами такого змісту: 

-162- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці другому підпункту 27 розділу ІІ 

слово "після" замінити словами та цифрами 

"Статтю 16 після"; 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 16 після частини восьмої доповнити новими 

частинами такого змісту: 

522.  “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного експортного 

контролю, з використанням єдиного державного ін-

формаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Укра-

їни передає до органів доходів і зборів в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису видані дозвільні документи на здійс-

нення міжнародних передач товарів (крім документів, 

що містять таємну інформацію), а також інформацію 

про їх скасування або зупинення дії, не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких документів чи прийняття рі-

шень про їх скасування або зупинення дії. 

-163- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци третій та четвертий підпункту 27 

пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері держав-

ного експортного контролю, вносить до єди-

ного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

у формі електронних документів, засвідче-

них електронним цифровим підписом, видані 

дозвільні документи на здійснення міжнаро-

дних передач товарів (крім документів, що 

містять таємну інформацію), а також інфор-

мацію про їх скасування або зупинення дії, не 

пізніше 24 години дня видачі таких докумен-

тів чи прийняття рішень про їх скасування 

або зупинення дії. 

Пропонується вра-

хувати 
“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного експортного 

контролю, вносить до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” у формі електронних документів, засвідче-

них електронним цифровим підписом, видані дозві-

льні документи на здійснення міжнародних передач 

товарів (крім документів, що містять таємну інформа-

цію), а також інформацію про їх скасування або зупи-

нення дії, не пізніше 24 години дня видачі таких доку-

ментів чи прийняття рішень про їх скасування або зу-

пинення дії. 
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Замість документів, що містять таємну ін-

формацію, до єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” у формі електронних доку-

ментів, засвідчених електронним цифровим 

підписом не пізніше 24 години дня видачі та-

ких документів передаються відкриті відомо-

сті про такі документи: назва (тип) докуме-

нта; ким виданий (орган, установа, організа-

ція); ступінь секретності; дата видачі, реєст-

раційний номер.”. 

523.  Замість документів, що містять таємну інформацію, 

з використанням єдиного державного інформаційного 

веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” 

відповідно до Митного кодексу України до органів 

доходів і зборів в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису та не пізніше 

24 години дня видачі таких документів передаються 

нетаємні відомості про такі документи: назва (тип) до-

кумента; ким виданий (орган, установа, організація); 

ступінь секретності; дата видачі, реєстраційний но-

мер.”; 

  Замість документів, що містять таємну інформацію, 

до єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у формі елек-

тронних документів, засвідчених електронним цифро-

вим підписом, не пізніше 24 години дня видачі таких 

документів передаються відкриті відомості про такі 

документи: назва (тип) документа; ким виданий (ор-

ган, установа, організація); ступінь секретності; дата 

видачі, реєстраційний номер.”; 

524.  назву та текст статті 21 викласти в такій редакції:   назву та текст статті 21 викласти в такій редакції: 

525.  “Стаття 21. Митні формальності   “Стаття 21. Митні формальності 

526.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон, випуску у відповідний митний режим то-

варів військового призначення та подвійного викори-

стання на підставі відповідного дозвільного докуме-

нта на здійснення міжнародних передач товарів, отри-

маного від центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного екс-

портного контролю, з використанням механізму “єди-

ного вікна” відповідно до Митного кодексу України в 

електронній формі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису. 

-164- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

абзаци сьомий та восьмий підпункту 27 пу-

нкту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для про-

пуску через митний кордон України, випуску 

у відповідний митний режим товарів військо-

вого призначення та подвійного викорис-

тання на підставі відповідного дозвільного 

документа на здійснення міжнародних пере-

дач товарів, отриманого від центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державного експортного ко-

нтролю, з використанням механізму “єди-

ного вікна” відповідно до Митного кодексу 

України. 

У разі якщо з використанням механізму 

“єдиного вікна” відповідно до Митного коде-

Пропонується вра-

хувати 
Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для пропуску через мит-

ний кордон України, випуску у відповідний митний 

режим товарів військового призначення та подвійного 

використання на підставі відповідного дозвільного 

документа на здійснення міжнародних передач това-

рів, отриманого від центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері держа-

вного експортного контролю, з використанням меха-

нізму “єдиного вікна” відповідно до Митного кодексу 

України. 
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ксу України у формі електронного докуме-

нта, засвідченого електронним цифровим 

підписом, отримано лише нетаємні відомості 

про документи, що містять таємну інформа-

цію, паперові примірники документів, що мі-

стять таємну інформацію, надаються на ви-

могу органу доходів і зборів для здійснення 

митних формальностей у випадках та по-

рядку, встановленими Митним кодексом Ук-

раїни та іншими законами України.”. 

527.  У разі якщо з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису отримано лише нетаємні відомості 

про документи, що містять таємну інформацію, папе-

рові примірники документів, що містять таємну інфо-

рмацію, надаються на вимогу органу доходів і зборів 

для здійснення митних формальностей у випадках та 

порядку, встановленими Митним кодексом України 

та іншими законами України. 

  У разі якщо з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України у формі 

електронного документа, засвідченого електронним 

цифровим підписом, отримано лише нетаємні відомо-

сті про документи, що містять таємну інформацію, па-

перові примірники документів, що містять таємну ін-

формацію, надаються на вимогу органу доходів і збо-

рів для здійснення митних формальностей у випадках 

та порядку, встановленими Митним кодексом Укра-

їни та іншими законами України. 

528.  На запит імпортера товарів, що може надаватися у 

тому числі з використанням механізму “єдиного ві-

кна”, органи доходів і зборів видають сертифікат під-

твердження доставки, яким засвідчують факт надхо-

дження в Україну товарів, визначених у зазначеному 

сертифікаті. Сертифікат підтвердження доставки ви-

дається, на вибір заявника, у формі документа на па-

перовому носії або у формі електронної (сканованої) 

копії паперового документа, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом, з використанням механізму 

“єдиного вікна”.”; 

  На запит імпортера товарів, що може надаватися у 

тому числі з використанням механізму “єдиного ві-

кна”, органи доходів і зборів видають сертифікат під-

твердження доставки, яким засвідчують факт надхо-

дження в Україну товарів, визначених у зазначеному 

сертифікаті. Сертифікат підтвердження доставки ви-

дається, на вибір заявника, у формі документа на па-

перовому носії або у формі електронної (сканованої) 

копії паперового документа, засвідченого електрон-

ним цифровим підписом, з використанням механізму 

“єдиного вікна”.”; 

529.  28) статтю 19 Закону України “Про Державну при-

кордонну службу України” (Відомості Верховної 

Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) доповнити пунк-

том 6-1 такого змісту: 

  28) статтю 19 Закону України “Про Державну при-

кордонну службу України” (Відомості Верховної 

Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) доповнити пунк-

том 6-1 такого змісту: 

530.  “6-1) перевірка рівня радіоактивного забруднення 

транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на ми-

тну територію України, у тому числі з метою тран-

зиту;”; 

-165- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац другий підпункту 28 розділу ІІ ви-

класти в такій редакції: 

"6-1) здійснення у пунктах пропуску (пун-

ктах контролю) через державний кордон Ук-

раїни перевірки засобів автомобільного та за-

Пропонується вра-

хувати 
“6-1) здійснення у пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України перевірки за-

собів автомобільного та залізничного транспорту, що 

в’їжджають в Україну; вантажів, що ввозяться в Ук-

раїну всіма видами транспорту на територію України, 

з використанням стаціонарних та/або переносних 

приладів радіаційного контролю з метою виявлення 

випадків перевищення допустимого рівня іонізую-

чого випромінювання;”; 
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лізничного транспорту, що в’їжджають в Ук-

раїну; вантажів, що ввозяться в Україну всіма 

видами транспорту на територію України, з 

використанням стаціонарних та/або перенос-

них приладів радіаційного контролю з метою 

виявлення випадків перевищення допусти-

мого рівня іонізуючого випромінювання;"; 

531.   -166- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Розділ ІІ після пункту 28 доповнити новим 

пунктом такого змісту: 

"28-1) в абзаці першому пункту 17-2.3. 

статті 17-2 Закону України "Про державну 

підтримку сільського господарства України" 

(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., 

№ 49, стаття 527) слова "виробництва, будів-

ництва" замінити словами "виробництва, 

включаючи спеціальні вагони для переве-

зення зерна, будівництва"; 

Для прийняття рі-

шення Комітетом 
28-1) в абзаці першому пункту 17-2.3. статті 17-2 За-

кону України "Про державну підтримку сільського го-

сподарства України" (Відомості Верховної Ради Ук-

раїни, 2004 р., № 49, стаття 527) слова "виробництва, 

будівництва" замінити словами "виробництва, вклю-

чаючи спеціальні вагони для перевезення зерна, буді-

вництва"; 

532.  29) у статті 3 Закону України “Про особливості дер-

жавного регулювання діяльності суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експо-

ртом лісоматеріалів” (Відомості Верховної Ради Ук-

раїни, 2006 р., № 2, ст. 34): 

  29) у статті 3 Закону України “Про особливості дер-

жавного регулювання діяльності суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експо-

ртом лісоматеріалів” (Відомості Верховної Ради Ук-

раїни, 2006 р., № 2, ст. 34): 

533.  у частині п’ятій слово “веб-сайті” замінити словами 

“веб-сайті, а також з використанням єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу 

України передає до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису видані сертифікати про похо-

дження лісоматеріалів та виготовлених з них пилома-

теріалів не пізніше 24 години дня видачі таких серти-

фікатів.”; 

-167- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац другий підпункту 29 розділу ІІ замі-

нити двома абзацами такого змісту: 

"частину п’яту викласти в такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства, забезпечує ведення електрон-

ного переліку виданих сертифікатів про по-

ходження лісоматеріалів та виготовлених з 

них пиломатеріалів та його розміщення на 

своєму офіційному веб-сайті, а також вне-

сення виданих сертифікатів до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу "Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі" у формі еле-

ктронних документів, засвідчених електрон-

ним цифровим підписом не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких сертифікатів.”. 

Пропонується вра-

хувати 
частину п’яту викласти в такій редакції: 

534.     “Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, за-

безпечує ведення електрон-ного переліку виданих 
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сертифікатів про по-ходження лісоматеріалів та виго-

товлених з них пиломатеріалів та його розміщення на 

своєму офіційному веб-сайті, а також внесення вида-

них сертифікатів до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної тор-

гівлі" у формі електронних документів, засвідчених 

електронним цифровим підписом, не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких сертифікатів.”; 

535.  частину сьому викласти в такій редакції:   частину сьому викласти в такій редакції: 

536.  “Випуск у митний режим експорту лісо- та пилома-

теріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього 

Закону, здійснюється органом доходів і зборів на під-

ставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та 

виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, з 

використанням механізму “єдиного вікна” відповідно 

до Митного кодексу України в електронній формі із 

застосуванням засобів електронного цифрового під-

пису.”; 

-168- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці четвертому підпункту 29 пункту 2 

розділу ІІ слова "в електронній формі із за-

стосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису" виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
“Випуск у митний режим експорту лісо- та пилома-

теріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього 

Закону, здійснюється органом доходів і зборів на під-

ставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та 

виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, з 

використанням механізму “єдиного вікна” відповідно 

до Митного кодексу України.”; 

537.  частину восьму виключити;   частину восьму виключити; 

538.  30) статтю 16 Закону України “Про державну сис-

тему біобезпеки при створенні, випробуванні, транс-

портуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів” (Відомості Верховної Ради України, 2007 

р., № 35, ст. 484) доповнити після частини п’ятої но-

вими частинами такого змісту: 

  30) статтю 16 Закону України “Про державну сис-

тему біобезпеки при створенні, випробуванні, транс-

портуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів” (Відомості Верховної Ради України, 2007 

р., № 35, ст. 484) доповнити після частини п’ятої но-

вими частинами такого змісту: 

539.  "Центральні органи виконавчої влади відповідно до 

своїх повноважень, передбачених статтями 8 – 11-2 

цього Закону, з використанням єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Ук-

раїни передають до органів доходів і зборів в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису надані дозволи та інформацію про 

державну реєстрацію ГМО, а також продукції, вироб-

леної із застосуванням ГМО не пізніше 24 години дня 

видачі таких дозволів або реєстрації ГМО, а також 

продукції, виробленої із застосуванням ГМО. 

-169- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

абзаци другий та третій підпункту 30 пун-

кту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"Центральні органи виконавчої влади від-

повідно до своїх повноважень, передбачених 

статтями 8 – 11-2 цього Закону, вносять до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” у формі електронних документів, засвід-

чених електронним цифровим підписом, на-

дані дозволи та інформацію про державну ре-

єстрацію ГМО, а також продукції, виробле-

ної із застосуванням ГМО не пізніше 24 го-

дини дня видачі таких дозволів або реєстрації 

Пропонується вра-

хувати 
"Центральні органи виконавчої влади відповідно до 

своїх повноважень, передбачених статтями 8 – 11-2 

цього Закону, вносять до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” у формі електронних документів, засвідче-

них електронним цифровим підписом, надані дозволи 

та інформацію про державну реєстрацію ГМО, а та-

кож продукції, виробленої із застосуванням ГМО не 

пізніше 24 години дня видачі таких дозволів або ре-

єстрації ГМО, а також продукції, виробленої із засто-

суванням ГМО. 
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ГМО, а також продукції, виробленої із засто-

суванням ГМО. 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для ви-

пуску у відповідний митний режим ГМО на 

підставі відповідних дозволів або інформації 

про державну реєстрацію ГМО, а також про-

дукції, виробленої із застосуванням ГМО, 

отриманих від відповідних центральних ор-

ганів виконавчої влади, з використанням ме-

ханізму “єдиного вікна” відповідно до Мит-

ного кодексу України.”. 

540.  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим ГМО на підставі відповідних до-

зволів або інформації про державну реєстрацію ГМО, 

а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, 

отриманих від відповідних центральних органів вико-

навчої влади, з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України в елект-

ронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису.”; 

  Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим ГМО на підставі відповідних до-

зволів або інформації про державну реєстрацію ГМО, 

а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, 

отриманих від відповідних центральних органів вико-

навчої влади, з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України.”; 

541.  31) у Законі України “Про прикордонний контроль” 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 

46): 

  31) у Законі України “Про прикордонний контроль” 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 

46): 

542.  у підпункті 7 частини першої статті 1 слова “саніта-

рний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, 

екологічний контроль, контроль за вивезенням з тери-

торії України культурних цінностей, інші передбачені 

законом види державного контролю при перетинанні 

державного кордону” замінити словами “передбачені 

законами санітарні, фітосанітарні заходи”; 

-170- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці другому підпункту 31 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова "санітарні, фітосанітарні за-

ходи" замінити словами "перевірки рівня іо-

нізуючого випромінювання, фітосанітарний, 

ветеринарно-санітарний контроль, держав-

ний контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, побічні проду-

кти тваринного походження, здоров’я та бла-

гополуччя тварин, що проводяться згідно із 

законодавством України"; 

Пропонується вра-

хувати 
у підпункті 7 частини першої статті 1 слова “саніта-

рний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, 

екологічний контроль, контроль за вивезенням з тери-

торії України культурних цінностей, інші передбачені 

законом види державного контролю при перетинанні 

державного кордону” замінити словами “передбачені 

законами перевірки рівня іонізуючого випроміню-

вання, фітосанітарний, ветеринарно-санітарний конт-

роль, державний контроль за дотриманням законодав-

ства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин, що проводяться згідно із законодавством Ук-

раїни”; 

543.   -171- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці другому підпункту 31 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова “передбачені законами саніта-

рні, фітосанітарні заходи” замінити словами 

“передбачені законами державний санітарно-

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

170) 
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епідеміологічний контроль, санітарні, фіто-

санітарні заходи”. 

544.  у статті 2 частину четверту доповнити після підпу-

нкту 6 новим підпунктом такого змісту: 

-172- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В підпункті 31 пункту 2 розділу ІІ абзаци 

третій – п’ятий виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

545.  “7) перевірка рівня радіоактивного забруднення 

транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на ми-

тну територію України, у тому числі з метою тран-

зиту. 

   

546.  Порядок взаємодії Державної прикордонної служби 

України та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального викорис-

тання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 

разі виявлення перевищення радіоактивного забруд-

нення понад допустимі рівні транспортних засобів та 

вантажів, що ввозяться на митну територію України, 

у тому числі з метою транзиту, встановлюється Кабі-

нетом Міністрів України.”; 

   

547.   -173- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 31 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу п’ятого доповнити новими абзацами та-

кого змісту: 

"частину третю статті 6 доповнити новими 

абзацами такого змісту: 

"У разі виявлення органами (підрозділами) 

охорони державного кордону Державної 

прикордонної служби України в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через держав-

ний кордон України транспортних засобів 

та/або вантажів з перевищенням допусти-

мого рівня іонізуючого випромінювання, їх 

пропуск через державний кордон здійсню-

ється на підставі дозволу уповноваженої по-

садової особи центрального органу виконав-

чої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного 

Пропонується вра-

хувати 
частину третю статті 6 доповнити новими абзацами 

такого змісту: 
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середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів. 

Порядок взаємодії Державної прикордон-

ної служби України та центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику із здійснення державного нагляду (ко-

нтролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального ви-

користання, відтворення і охорони природ-

них ресурсів, у разі виявлення перевищення 

допустимого рівня іонізуючого випроміню-

вання транспортних засобів та вантажів, що 

переміщуються через державний кордон Ук-

раїни, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України."; 

548.     “У разі виявлення органами (підрозділами) охорони 

державного кордону Державної прикордонної служби 

України в пунктах пропуску (пунктах контролю) че-

рез держав-ний кордон України транспортних засобів 

та/або вантажів з перевищенням допустимого рівня 

іонізуючого випромінювання, їх пропуск через держа-

вний кордон здійснюється на підставі дозволу упов-

новаженої посадової особи центрального органу ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, ра-

ціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів. 

549.     Порядок взаємодії Державної прикордонної служби 

України та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального викорис-

тання, відтворення і охорони природних ресурсів, у 

разі виявлення перевищення допустимого рівня іоні-

зуючого випромінювання транспортних засобів та ва-

нтажів, що переміщуються через державний кордон 

України, встановлюється Кабінетом Міністрів Укра-

їни.”; 

550.  32) у статті 46 Закону України “Про рибне госпо-

дарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів” (Відомості Верховної Ради України, 2012 

р., № 17, ст. 155): 

-174- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Підпункт 32 пункту 2 розділу ІІ викласти в 

такій редакції: 

Пропонується вра-

хувати 
32) у Законі України “Про рибне господарство, про-

мислове рибальство та охорону водних біоресурсів” 

(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 

155): 
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32) в Законі України “Про рибне господар-

ство, промислове рибальство та охорону вод-

них біоресурсів” (Відомості Верховної Ради 

України, 2012 р., № 17, ст. 155): 

доповнити новою статтею 35-1 такого змі-

сту: 

“Стаття 35-1. Переміщення через митний 

кордон України водних біоресурсів та проду-

кції з них 

Ввезення в Україну і вивезення за її межі 

водних біоресурсів та продукції з них здійс-

нюється за правилами, встановленими зако-

нодавством України, у тому числі міжнарод-

ними договорами України, згода на обов’яз-

ковість яких надана Верховною Радою Укра-

їни.  

Документи, зазначені в абзацах шостому 

та сьомому статті 23 цього Закону, що вида-

ються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

рибного господарства, є необхідними для пе-

реміщення через митний кордон України ві-

дповідних водних біоресурсів та продукції з 

них.  

Документи, зазначені в абзацах шостому 

та сьомому статті 23 цього Закону, вносяться 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері рибного 

господарства, до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Мит-

ного кодексу України у формі електронного 

документу, засвідченого електронним циф-

ровим підписом, не пізніше 24 години дня ви-

дачі таких документів. 

Органи доходів і зборів здійснюють відпо-

відні митні формальності, необхідні для ви-

пуску у відповідний митний режим відповід-

них водних біоресурсів та продукції з них, на 

підставі документів, зазначених в абзацах 

шостому та сьомому статті 23 цього Закону, 

отриманих від центрального органу виконав-

чої влади, що реалізує державну політику у 

сфері рибного господарства, з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до 

Митного кодексу України.”; 

у статті 46: 



129 

 

частину третю після слів "(плавзасобів) 

флоту рибної промисловості" доповнити сло-

вами "та дотримання законодавства про охо-

рону навколишнього природного середо-

вища, у тому числі шляхом участі, в межах 

визначеної законодавством компетенції, у 

виявленні випадків скидання суднами (плав-

засобами) забруднюючих речовин у межах 

акваторії порту, портопунктів та місць базу-

вання суден."; 

після частини третьої доповнити новою ча-

стиною такого змісту: 

Порядок взаємодії адміністрації морських 

рибних портів, портопунктів, місць базу-

вання суден флоту рибної промисловості та 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охо-

рони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання, відтво-

рення і охорони природних ресурсів, із забез-

печення дотримання законодавства про охо-

рону навколишнього природного середо-

вища у разі виявлення випадків скидання су-

днами (плавзасобами) забруднюючих речо-

вин у межах акваторії порту, портопунктів та 

місць базування суден, встановлюється Кабі-

нетом Міністрів України.”. 

551.     доповнити новою статтею 35-1 такого змісту: 

552.     “Стаття 35-1. Переміщення через митний кордон 

України водних біоресурсів та продукції з них 

553.     Ввезення в Україну і вивезення за її межі водних бі-

оресурсів та продукції з них здійснюється за прави-

лами, встановленими законодавством України, у тому 

числі міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-

їни. 

554.     Документи, зазначені в абзацах шостому та сьо-

мому статті 23 цього Закону, що видаються централь-

ним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері рибного господарства, є необхід-

ними для переміщення через митний кордон України 

відповідних водних біоресурсів та продукції з них.  

555.     Документи, зазначені в абзацах шостому та сьо-

мому статті 23 цього Закону, вносяться центральним 
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органом виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері рибного господарства, до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного ко-

дексу України у формі електронного документу, за-

свідченого електронним цифровим підписом, не піз-

ніше 24 години дня видачі таких документів. 

556.     Органи доходів і зборів здійснюють відповідні ми-

тні формальності, необхідні для випуску у відповід-

ний митний режим відповідних водних біоресурсів та 

продукції з них, на підставі документів, зазначених в 

абзацах шостому та сьомому статті 23 цього Закону, 

отриманих від центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері рибного гос-

подарства, з використанням механізму “єдиного ві-

кна” відповідно до Митного кодексу України.”; 

557.     у статті 46: 

558.  частину третю після слів “(плавзасобів) флоту риб-

ної промисловості” доповнити словами “та дотри-

мання законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, у тому числі шляхом здійс-

нення контролю за скиданням водними транспорт-

ними засобами забруднюючих речовин”; 

  частину третю після слів “(плавзасобів) флоту риб-

ної промисловості” доповнити словами “та дотри-

мання законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, у тому числі шляхом участі, 

в межах визначеної законодавством компетенції, у ви-

явленні випадків скидання суднами (плавзасобами) 

забруднюючих речовин у межах акваторії порту, пор-

топунктів та місць базування суден.”; 

559.  після частини третьої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

  після частини третьої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

560.  “Порядок взаємодії адміністрації морських рибних 

портів, портопунктів, місць базування суден флоту 

рибної промисловості та центрального органу викона-

вчої влади, що реалізує державну політику із здійс-

нення державного нагляду (контролю) у сфері охо-

рони навколишнього природного середовища, раціо-

нального використання, відтворення і охорони приро-

дних ресурсів, при здійсненні контролю за скиданням 

водними транспортними засобами забруднюючих ре-

човин, встановлюється Кабінетом Міністрів Укра-

їни.”. 

  Порядок взаємодії адміністрації морських рибних 

портів, портопунктів, місць базування суден флоту 

рибної промисловості та центрального органу викона-

вчої влади, що реалізує державну політику із здійс-

нення державного нагляду (контролю) у сфері охо-

рони навколишнього природного середовища, раціо-

нального використання, відтворення і охорони приро-

дних ресурсів, із забезпечення дотримання законодав-

ства про охорону навколишнього природного середо-

вища у разі виявлення випадків скидання суднами 

(плавзасобами) забруднюючих речовин у межах аква-

торії порту, портопунктів та місць базування суден, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України.”; 

561.   -175- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка 

№140) 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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Абзац четвертий підпункту 32 пункту 2 ро-

зділу І викласти в такій редакції: 

“Порядок здійснення координації діяльно-

сті адміністрації морських рибних портів, по-

ртопунктів, місць базування суден флоту ри-

бної промисловості та центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну по-

літику у сфері охорони навколишнього при-

родного середовища, раціонального викори-

стання, відтворення і охорони природних ре-

сурсів, уповноважених здійснювати держав-

ний нагляд (контроль) за скиданням водними 

транспортними засобами забруднюючих ре-

човин, затверджується Кабінетом Міністрів 

України”. 

562.  У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати 

відповідно частинами шостою та сьомою; 

-176- Н.д.Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86) 

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59) 

Н.д.Дзюблик П.В. (Реєстр.картка №66) 

Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422) 

Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202) 

Підпункт 32 пункту 2 розділу ІІ викласти у 

такій редакції: 

“У статті 46 Закону України “Про рибне 

господарство, промислове рибальство та охо-

рону водних біоресурсів” (Відомості Верхов-

ної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155): 

частину третю викласти у такій редакції: 

“Морські рибні порти, портопункти та мі-

сця базування суден флоту рибної промисло-

вості мають забезпечувати безпечну стоянку 

суден (плавзасобів) флоту рибної промисло-

вості та дотримання законодавства про охо-

рону навколишнього природного середо-

вища”.; 

доповнити частиною четвертою: 

“Порядок взаємодії адміністрації морських 

рибних портів, портопунктів, місць базу-

вання суден флоту рибної промисловості та 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охо-

рони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання, відтво-

рення і охорони природних ресурсів, при 

здійсненні контролю за скиданням водними 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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транспортними засобами забруднюючих ре-

човин, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України”.”. 

563.  33) у Законі України “Про морські порти України” 

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 

65): 

  33) у Законі України “Про морські порти України” 

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 

65): 

564.  у частині третій статті 11 слова “митний, санітарно-

карантинний та екологічний контроль” замінити сло-

вами “митний контроль, санітарні, фітосанітарні за-

ходи, а також у разі необхідності відповідний медич-

ний огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо, з метою 

виявлення осіб з симптомами інфекційних хвороб”; 

-177- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В абзаці другому підпункту 33 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова "митний контроль, санітарні, 

фітосанітарні заходи, а також у разі необхід-

ності відповідний медичний огляд пасажи-

рів, екіпажів, бригад тощо, з метою вияв-

лення осіб з симптомами інфекційних хво-

роб" замінити словами "митний контроль"; 

Пропонується вра-

хувати 
у частині третій статті 11 слова “митний, санітарно-

карантинний та екологічний контроль” замінити сло-

вами “митний контроль”; 

565.   -178- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці другому підпункту 33 пункту 2 ро-

зділу ІІ слова “митний контроль, санітарні, 

фітосанітарні заходи,” замінити словами 

“митний контроль, державний санітарно-епі-

деміологічний контроль, санітарні, фітосані-

тарні заходи,”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

177) 

 

566.   -179- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 33 пункту 2 розділу ІІ доповнити 

після абзацу другого новими абзацами такого 

змісту: 

"частину третю статті 11 доповнити після 

першого речення новими реченнями такого 

змісту: 

"Контроль організовується та здійсню-

ється у встановленому актами законодавства 

України порядку. У відповідних випадках та 

в порядку, встановленому актами законодав-

ства України, здійснюються також перевірки 

рівня іонізуючого випромінювання, фітоса-

нітарний, ветеринарно-санітарний контроль, 

державний контроль за дотриманням законо-

давства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я 

та благополуччя тварин,  медичний огляд па-

Пропонується вра-

хувати 
частину третю статті 11 доповнити після першого 

речення новими реченнями такого змісту: 
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сажирів, екіпажів, бригад тощо з метою вияв-

лення осіб з симптомами інфекційних хво-

роб."; 

567.     Контроль організовується та здійснюється у встано-

вленому актами законодавства України порядку. У ві-

дповідних випадках та в порядку, встановленому ак-

тами законодавства України, здійснюються також пе-

ревірки рівня іонізуючого випромінювання, фітосані-

тарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин,  медичний 

огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо з метою вияв-

лення осіб з симптомами інфекційних хвороб.”; 

568.  підпункт 9 частини першої статті 15 викласти в та-

кій редакції: 

  підпункт 9 частини першої статті 15 викласти в та-

кій редакції: 

569.  “9) забезпечення дотримання законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, у 

тому числі контролю за скиданням водними транспо-

ртними засобами забруднюючих речовин, що може 

призвести до погіршення фонових показників якості 

води в районі водокористування. 

-180- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Абзац четвертий підпункту 33 пункту 2 ро-

зділу ІІ викласти в такій редакції: 

"9) забезпечення дотримання законодав-

ства про охорону навколишнього природ-

ного середовища, у тому числі шляхом уча-

сті, в межах визначеної законодавством ком-

петенції, у виявленні випадків скидання суд-

нами (плавзасобами)  забруднюючих речо-

вин у межах акваторії порту."; 

Пропонується вра-

хувати 
“9) забезпечення дотримання законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, у 

тому числі шляхом участі, в межах визначеної законо-

давством компетенції, у виявленні випадків скидання 

суднами (плавзасобами)  забруднюючих речовин у ме-

жах акваторії порту.”; 

570.   -181- Н.д.Дирів А.Б. (Реєстр.картка №86) 

Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59) 

Н.д.Дзюблик П.В. (Реєстр.картка №66) 

Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422) 

Н.д.Рибак І.П. (Реєстр.картка №202) 

Пункт 9 частини першої статті 15 Закону 

України “Про морські порти України” (Відо-

мості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, 

ст. 65) викласти у такій редакції: 

“9) забезпечення дотримання законодав-

ства про охорону навколишнього природ-

ного середовища. Порядок взаємодії адмініс-

трації морських портів та центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
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природного середовища, раціонального ви-

користання, відтворення і охорони природ-

них ресурсів, при здійсненні контролю за 

скиданням водними транспортними засо-

бами забруднюючих речовин, встановлю-

ється Кабінетом Міністрів України”. 

571.  Порядок взаємодії адміністрації морських портів та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища, раціонального використання, відт-

ворення і охорони природних ресурсів, при здійсненні 

контролю за скиданням водними транспортними засо-

бами забруднюючих речовин, встановлюється Кабіне-

том Міністрів України;”; 

-182- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Абзац п’ятий підпункту 33 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

"Порядок взаємодії адміністрації морських 

портів та центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здій-

снення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, із 

забезпечення дотримання законодавства про 

охорону навколишнього природного середо-

вища у разі виявлення випадків скидання су-

днами (плавзасобами) забруднюючих речо-

вин у межах акваторії порту, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України;"; 

Пропонується вра-

хувати 
Порядок взаємодії адміністрації морських портів та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища, раціонального використання, відт-

ворення і охорони природних ресурсів, із забезпе-

чення дотримання законодавства про охорону навко-

лишнього природного середовища у разі виявлення 

випадків скидання суднами (плавзасобами) забруд-

нюючих речовин у межах акваторії порту, встановлю-

ється Кабінетом Міністрів України;”; 

572.   -183- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка 

№140) 

Абзац п’ятий підпункту 33 пункту 2 ро-

зділу І викласти в такій редакції: 

“Порядок здійснення координації діяльно-

сті адміністрації морських портів та центра-

льного органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколи-

шнього природного середовища, раціональ-

ного використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, уповноважених здійс-

нювати державний нагляд (контроль) за ски-

данням водними транспортними засобами за-

бруднюючих речовин, затверджується Кабі-

нетом Міністрів України”. 

Пропонується вра-

хувати редакційно 
 

573.  у частині третій статті 17 слово “санітарно-каран-

тинного” замінити словами “санітарних, фітосанітар-

них заходів”; 

-184- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац шостий підпункту 33 пункту 2 роз-

ділу ІІ викласти в такій редакції: 

Пропонується вра-

хувати 
у частині третій статті 17 слова “санітарно-каран-

тинного, прикордонного та митного контролю” замі-

нити словами “прикордонного, митного, фітосанітар-

ного, ветеринарно-санітарного контролю, державного 

контролю за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин”;”; 



135 

 

"у частині третій статті 17 слова "саніта-

рно-карантинного, прикордонного та мит-

ного контролю" замінити словами "прикор-

донного, митного, фітосанітарного, ветери-

нарно-санітарного контролю, державного ко-

нтролю за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благопо-

луччя тварин";"; 

574.   -185- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці шостому підпункту 33 пункту 2 

розділу ІІ слова “санітарних, фітосанітарних 

заходів” замінити словами “державного сані-

тарно-епідеміологічного контролю, санітар-

них, фітосанітарних заходів”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

184) 

 

575.  34) у підпункті 5 пункту 12.4 статті 12 Закону Укра-

їни “Про створення вільної економічної зони “Крим” 

та про особливості здійснення економічної діяльності 

на тимчасово окупованій території України" (Відомо-

сті Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) 

слова “державний санітарно-епідеміологічний, вете-

ринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, 

радіологічний контроль” замінити словами “саніта-

рні, фітосанітарні заходи”; 

-186- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

В підпункті 34 пункту 2 розділу ІІ слова 

"санітарні, фітосанітарні заходи" замінити 

словами "перевірки рівня іонізуючого випро-

мінювання, фітосанітарний, ветеринарно-са-

нітарний контроль, державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові про-

дукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тва-

рин"; 

Пропонується вра-

хувати 
34) у підпункті 5 пункту 12.4 статті 12 Закону Укра-

їни “Про створення вільної економічної зони “Крим” 

та про особливості здійснення економічної діяльності 

на тимчасово окупованій території України" (Відомо-

сті Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) 

слова “державний санітарно-епідеміологічний, вете-

ринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний, ра-

діологічний контроль” замінити словами “перевірки 

рівня іонізуючого випромінювання, фітосанітарний, 

ветеринарно-санітарний контроль, державний конт-

роль за дотриманням законодавства про харчові про-

дукти, корми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин”; 

576.   -187- Н.д.Продан О.П. (Реєстр.картка 

№304) 

В абзаці першому підпункту 34 пункту 2 

розділу ІІ слова “санітарні, фітосанітарні за-

ходи” замінити словами “державний саніта-

рно-епідеміологічний контроль, санітарні, 

фітосанітарні заходи”. 

Пропонується відхи-

лити (з огляду на вра-

хування пропозиції № 

186) 

 

577.  35) у Законі України “Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров'я та благополуччя тварин” (Голос України, 

2017 р., № 119-120): 

  35) у Законі України “Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров'я та благополуччя тварин” (Голос України, 

2017 р., № 119-120): 

578.  у пункті дев’ять частини першої статті 1 після слова 

“вимогам” доповнити словами “санітарних заходів, 

зокрема,”; 

-188- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пропонується вра-

хувати 
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Абзац другий підпункту 35 пункту 2 роз-

ділу ІІ виключити; 

579.   -189- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

У підпункті 35 пункту 2 розділу ІІ абзац 

другий виключити.  

Пропонується вра-

хувати 
 

580.  у статті 42:   у статті 42: 

581.  в підпункті 3 частини третьої слова “, або вносить її 

до інформаційно-телекомунікаційної системи компе-

тентного органу” замінити словами “з використанням 

єдиного державного інформаційного веб-порталу 

“Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до 

Митного кодексу України”; 

-190- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац четвертий підпункту 35 пункту 2 ро-

зділу ІІ викласти в такій редакції: 

“пункт 3 частини третьої викласти в такій 

редакції: 

"3) надає органу доходів і зборів інформа-

цію, необхідну для здійснення митних фор-

мальностей з використанням єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу "Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі" відповідно 

до Митного кодексу України."; 

Пропонується вра-

хувати 
пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції: 

582.     “3) надає органу доходів і зборів інформацію, необ-

хідну для здійснення митних формальностей з вико-

ристанням єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" від-

повідно до Митного кодексу України;”; 

583.  частину четверту викласти в такій редакції:   частину четверту викласти в такій редакції: 

584.  “4. Взаємодія компетентного органу з органами до-

ходів і зборів та підприємствами під час проведення 

державного контролю вантажів з продуктами, що вво-

зяться на митну територію України (у тому числі з ме-

тою транзиту), здійснюється з використанням єдиного 

державного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного 

кодексу України в електронній формі із застосуван-

ням засобів електронного цифрового підпису. 

-191- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци шостий та сьомий підпункту 35 пу-

нкту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“4. Взаємодія компетентного органу з ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними 

органами, установами й організаціями, упов-

новаженими на здійснення відповідних до-

звільних або контрольних функцій стосовно 

переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кор-

дон України, та іншими заінтересованими 

особами під час проведення державного кон-

тролю вантажів з продуктами, що ввозяться 

на митну територію України (у тому числі з 

Пропонується вра-

хувати 
“4. Взаємодія компетентного органу з органами до-

ходів і зборів, іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни, та іншими заінтересованими особами під час про-

ведення державного контролю вантажів з продук-

тами, що ввозяться на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту), здійснюється з викори-

станням механізму “єдиного вікна” відповідно до Ми-

тного кодексу України. 



137 

 

метою транзиту), здійснюється з використан-

ням механізму “єдиного вікна” відповідно до 

Митного кодексу України. 

Відомості про результати здійснення дер-

жавного контролю в електронній формі, за-

свідчені електронним цифровим підписом, 

вносяться державним ветеринарним інспек-

тором до єдиного державного інформацій-

ного веб-порталу “Єдине вікно для міжнаро-

дної торгівлі” протягом строків, встановле-

них статтею 319 Митного кодексу України.”. 

585.  Відомості про результати здійснення державного 

контролю вносяться державним ветеринарним інспе-

ктором до відповідної системи протягом строків, вста-

новлених частиною шостою статті 319 Митного коде-

ксу України.”; 

  Відомості про результати здійснення державного 

контролю в електронній формі, засвідчені електрон-

ним цифровим підписом, вносяться державним вете-

ринарним інспектором до єдиного державного інфор-

маційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” протягом строків, встановлених статтею 319 

Митного кодексу України.”; 

586.  абзац перший частини третьої статті 43 доповнити 

після першого речення новим реченням такого змісту: 

-192- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци восьмий та дев’ятий підпункту 35 

пункту 2 розділу ІІ виключити; 

Пропонується вра-

хувати 
 

587.  “Відомості про результати здійснення державного 

контролю вантажу з продуктами в електронній формі 

вносяться державним ветеринарним інспектором до 

відповідної системи з використанням єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” протягом строків, встановле-

них частиною шостою статті 319 Митного кодексу 

України.”; 

   

588.   -193- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Підпункт 35 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу дев’ятого доповнити новими абзацами 

такого змісту: 

“у частині першій статті 47 слова “митного 

органу” замінити словами “органу доходів і 

зборів”; 

"у частині шостій статті 48 слова "митного 

органу" замінити словами "органу доходів і 

зборів"; 

Пропонується вра-

хувати 
у частині першій статті 47 слова “митного органу” 

замінити словами “органу доходів і зборів”; 
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у частині восьмій статті 54 слова “митний 

орган” замінити словами “орган доходів і 

зборів”, а після слова “вантажем” доповнити 

словами “шляхом внесення відповідної інфо-

рмації в електронній формі, засвідченої елек-

тронним цифровим підписом, до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

”Єдине вікно для міжнародної торгівлі” ”;”; 

589.     у частині шостій статті 48 слова “митного органу” 

замінити словами “органу доходів і зборів”; 

590.     у частині восьмій статті 54 слова “митний орган” за-

мінити словами “орган доходів і зборів”, а після слова 

“вантажем” доповнити словами “шляхом внесення ві-

дповідної інформації в електронній формі, засвідченої 

електронним цифровим підписом, до єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу ”Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” ”;”; 

591.  у статті 57:   у статті 57: 

592.  частину другу після слів “кормів нетваринного по-

ходження” доповнити словами “(із зазначенням їх 

коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за необхідності, ін-

ших характеристик)”; 

  частину другу після слів “кормів нетваринного по-

ходження” доповнити словами “(із зазначенням їх 

коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за необхідності, ін-

ших характеристик)”; 

593.  у частині четвертій слово “днів” замінити словом 

“годин”; 

  у частині четвертій слово “днів” замінити словом 

“годин”; 

594.  у підпункті 3 частини п’ятої слова “, або вносить її 

до інформаційно-телекомунікаційної системи компе-

тентного органу, яка забезпечує обмін інформацією з 

відповідною системою митного органу” замінити сло-

вами “з використанням єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі" відповідно до Митного кодексу України.”; 

-194- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац тринадцятий підпункту 35 пункту 2 

розділу ІІ викласти в такій редакції: 

“Пункт 3 частини п’ятої викласти в такій 

редакції: 

"3) надає органу доходів і зборів інформа-

цію, необхідну для здійснення митних фор-

мальностей з використанням єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу "Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі" відповідно 

до Митного кодексу України."; 

Пропонується вра-

хувати 
Пункт 3 частини п’ятої викласти в такій редакції: 

595.     “3) надає органу доходів і зборів інформацію, необ-

хідну для здійснення митних формальностей з вико-

ристанням єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" від-

повідно до Митного кодексу України."; 
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596.  частину шосту викласти в такій редакції:   частину шосту викласти в такій редакції: 

597.  “6. Взаємодія компетентного органу з органами до-

ходів і зборів та підприємствами під час проведення 

державного контролю харчових продуктів нетварин-

ного походження та кормів нетваринного похо-

дження, що підлягають посиленому державному кон-

тролю та ввозяться на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту), здійснюється з викори-

станням єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” від-

повідно до Митного кодексу України в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису. 

-195- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий під-

пункту 35 пункту 2 розділу ІІ викласти в та-

кій редакції: 

6. Взаємодія компетентного органу з ор-

ганами доходів і зборів, іншими державними 

органами, установами й організаціями, упов-

новаженими на здійснення відповідних до-

звільних або контрольних функцій стосовно 

переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний ко-

рдон України, та іншими заінтересованими 

особами під час проведення державного кон-

тролю харчових продуктів нетваринного по-

ходження та кормів нетваринного похо-

дження, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту), 

здійснюється з використанням механізму 

“єдиного вікна" відповідно до Митного коде-

ксу України. 

Відомості про результати здійснення дер-

жавного контролю вносяться державним ве-

теринарним інспектором до єдиного держав-

ного інформаційного веб-порталу “Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі” в електронній 

формі, засвідчені електронним цифровим 

підписом протягом строків, встановлених 

статтею 319 Митного кодексу України.”. 

Пропонується вра-

хувати 
6. Взаємодія компетентного органу з органами до-

ходів і зборів, іншими державними органами, устано-

вами й організаціями, уповноваженими на здійснення 

відповідних дозвільних або контрольних функцій сто-

совно переміщення товарів, транспортних засобів ко-

мерційного призначення через митний кордон Укра-

їни, та іншими заінтересованими особами під час про-

ведення державного контролю харчових продуктів 

нетваринного походження та кормів нетваринного по-

ходження, що ввозяться на митну територію України 

(у тому числі з метою транзиту), здійснюється з вико-

ристанням механізму “єдиного вікна" відповідно до 

Митного кодексу України. 

 

598.  Відомості про результати здійснення державного 

контролю вносяться державним ветеринарним інспе-

ктором до відповідної системи протягом строків, вста-

новлених частиною шостою статті 319 Митного коде-

ксу України.”; 

  Відомості про результати здійснення державного 

контролю вносяться державним ветеринарним інспе-

ктором до єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” в еле-

ктронній формі, засвідчені електронним цифровим 

підписом, протягом строків, встановлених статтею 

319 Митного кодексу України.”; 

599.  у четвертому реченні частини восьмої: -196- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзаци сімнадцятий – двадцятий підпун-

кту 35 пункту 2 розділу ІІ замінити двома аб-

зацами такого змісту: 

Пропонується вра-

хувати 
четверте речення частини восьмої викласти в такій 

редакції: 
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“четверте речення частини восьмої викла-

сти в такій редакції: 

“У такому разі державний інспектор засві-

дчує копію загального документа на вве-

зення, яка має супроводжувати вантаж до мі-

сця його призначення на території України, 

та вносить відомості про результати здійс-

нення державного контролю, які є підставою 

для випуску у відповідний митний режим, до 

єдиного державного інформаційного веб-

порталу “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” в електронній формі, засвідчені елект-

ронним цифровим підписом, протягом стро-

ків, встановлених статтею 319 Митного коде-

ксу України.”. 

600.  слова “дві копії” замінити словом “копію”;    

601.  слова “одна з яких” замінити словом “яка”;    

602.  слова “а друга є підставою для його митного офор-

млення” замінити словами “та вносить відомості про 

результати здійснення державного контролю, які є пі-

дставою для випуску у відповідний митний режим, до 

відповідної системи з використанням єдиного держа-

вного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” протягом строків, встановле-

них частиною шостою статті 319 Митного кодексу 

України.”; 

  У такому разі державний інспектор засвідчує копію 

загального документа на ввезення, яка має супрово-

джувати вантаж до місця його призначення на терито-

рії України, та вносить відомості про результати здій-

снення державного контролю, які є підставою для ви-

пуску у відповідний митний режим, до єдиного дер-

жавного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно 

для міжнародної торгівлі” в електронній формі, за-

свідчені електронним цифровим підписом, протягом 

строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу 

України.”; 

603.  у частині дев’ятій слова “або митним органом” ви-

ключити; 

  у частині дев’ятій слова “або митним органом” ви-

ключити; 

604.   -197- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 35 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу двадцять першого доповнити новими 

абзацами такого змісту: 

"статтю 63 після частини третьої допов-

нити новою частиною такого змісту: 

“4. Плата за здійснення компетентним ор-

ганом державного контролю товарів, транс-

портних засобів, які ввозяться на митну тери-

торію України, в тому числі з метою тран-

зиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) 

через державний кордон України в розмірі, 

Пропонується вра-

хувати 
статтю 63 після частини третьої доповнити новою 

частиною такого змісту: 
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що не перевищує розмір плати за перевірку 

документів на товари й транспортні засоби 

(контейнери) включається до складу єдиного 

збору згідно із Законом України “Про єдиний 

збір, який справляється у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон 

України”.”. 

605.     “4. Плата за здійснення компетентним органом дер-

жавного контролю товарів, транспортних засобів, які 

ввозяться на митну територію України, в тому числі з 

метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах конт-

ролю) через державний кордон України в розмірі, що 

не перевищує розмір плати за перевірку документів на 

товари й транспортні засоби (контейнери) включа-

ється до складу єдиного збору згідно із Законом Укра-

їни “Про єдиний збір, який справляється у пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кор-

дон України”.”; 

606.  у розділі X “Прикінцеві та перехідні положення”:   у розділі X “Прикінцеві та перехідні положення”: 

607.  у підпункті 1 частини третьої слово “всі” виключити 

та слова “та зони митного контролю на митній тери-

торії України, визначені відповідно до митного зако-

нодавства, у тому числі якщо вони не відповідають 

вимогам цього Закону” замінити словами “, у тому чи-

слі якщо вони не відповідають вимогам цього Закону, 

за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів Укра-

їни, та зони митного контролю на митній території 

України, визначені відповідно до митного законодав-

ства”; 

-198- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац двадцять третій підпункту 35 пун-

кту 2 розділу ІІ виключити; 

Пропонується вра-

хувати. 
 

608.   -199- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Підпункт 35 пункту 2 розділу ІІ після аб-

зацу двадцять третього доповнити новим аб-

зацом такого змісту: 

"у підпункті 2 частини третьої слова "доку-

ментальним перевіркам, перевіркам відпо-

відності та фізичним перевіркам у пунктах 

пропуску через державний кордон України 

або" замінити словами "попередньому доку-

ментальному контролю у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон 

України, що здійснюється органами доходів і 

Пропонується вра-

хувати. 
у підпункті 2 частини третьої слова “документаль-

ним перевіркам, перевіркам відповідності та фізич-

ним перевіркам у пунктах пропуску через державний 

кордон України або” замінити словами “поперед-

ньому документальному контролю у пунктах пропу-

ску (пунктах контролю) через державний кордон Ук-

раїни, що здійснюється органами доходів і зборів від-

повідно до Митного кодексу України, та документа-

льним перевіркам, перевіркам відповідності й фізич-

ним перевіркам в””; 
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зборів відповідно до Митного кодексу Укра-

їни, та документальним перевіркам, перевір-

кам відповідності й фізичним перевіркам в""; 

609.  у підпункті 3 частини третьої слова “електронною 

поштою” виключити та після слова “вантаж” допов-

нити словами “, з використанням єдиного державного 

інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжна-

родної торгівлі” відповідно до Митного кодексу Ук-

раїни із застосуванням засобів електронного цифро-

вого підпису;”; 

-200- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац двадцять четвертий підпункту 

35 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій 

редакції: 

“у підпункті 3 частини третьої слова 

“електронною поштою” виключити, а 

слово “вантаж” замінити словами “ван-

таж, електронною поштою або з викори-

станням єдиного державного інформа-

ційного веб-порталу “Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі” відповідно до Ми-

тного кодексу України в електронній фо-

рмі із застосуванням засобів електрон-

ного цифрового підпису”;”. 

Пропонується вра-

хувати 
у підпункті 3 частини третьої слова “електронною 

поштою” виключити, а слово “вантаж” замінити сло-

вами “вантаж, електронною поштою або з викорис-

танням єдиного державного інформаційного веб-пор-

талу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відпо-

відно до Митного кодексу України в електронній фо-

рмі із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису””; 

610.  підпункт 1 частини п’ятої виключити. -201- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Абзац двадцять п’ятий підпункту 35 пун-

кту 2 розділу ІІ виключити; 

Пропонується вра-

хувати. 
 

611.   -202- Н.д.Журжій А.В. (Реєстр.картка 

№368) 

Абзац двадцять п’ятий підпункту 35 пун-

кту 2 розділу ІІ виключити. 

Пропонується вра-

хувати. 
 

612.   -203- Н.д.Марченко О.О. (Реєстр.картка 

№90) 

Н.д.Іллєнко А.Ю. (Реєстр.картка №215) 

Н.д.Головко М.Й. (Реєстр.картка №164) 

Абзац двадцять п’ятий підпункту 35 пун-

кту 2 розділу ІІ виключити. 

Пропонується вра-

хувати. 
 

613.   -204- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка 

№140) 

Підпункт 1 частини п’ятої розділу Х “При-

кінцеві та перехідні положення” Закону Ук-

раїни “Про державний контроль за дотриман-

ням законодавства про харчові продукти, ко-

Пропонується вра-

хувати. 
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рми, побічні продукти тваринного похо-

дження, здоров’я та благополуччя тварин” 

залишити в діючій редакції. 

614.  3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк 

з дня, наступного за днем опублікування цього За-

кону: 

-205- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Пункт 3 розділу ІІ викласти в такій редак-

ції: 

"3. Кабінету Міністрів України 

у тримісячний строк з дня набрання чинно-

сті цим Законом: 

прийняти нормативно-правові акти, необ-

хідні для реалізації цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом, у тому числі 

внести відповідні зміни до положень про 

центральні органи виконавчої влади в час-

тині забезпечення передання цими органами 

відповідних дозвільних документів або інфо-

рмації про внесення (виключення) товару до 

(з) відповідного реєстру через єдиний держа-

вний інформаційний веб-портал "Єдине ві-

кно для міжнародної торгівлі" до органів до-

ходів і зборів згідно з Митним кодексом Ук-

раїни у формі електронного документа, за-

свідченого електронним цифровим підпи-

сом; 

забезпечити перегляд та приведення цент-

ральними органами виконавчої влади їх нор-

мативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом; 

забезпечити розміщення на офіційному 

сайті центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну по-

літику, переліків товарів, щодо переміщення 

яких через митний кордон України у відпові-

дному напрямку встановлено заборони 

та/або обмеження згідно з вимогами статей 

196, 197 Митного кодексу України; 

протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

забезпечити доопрацювання програмного 

забезпечення для функціонування єдиної ав-

томатизованої інформаційної системи орга-

нів доходів і зборів України, автоматизованої 

системи управління ризиками, автоматизова-

Пропонується вра-

хувати 
3. Кабінету Міністрів України 
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ної системи митного оформлення та ство-

рення єдиного державного інформаційного 

веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі" згідно з цим Законом; 

забезпечити здійснення щомісячного моні-

торингу стану впровадження відповідними 

центральними органами виконавчої влади 

передання відповідних дозвільних докумен-

тів або інформації про внесення (виклю-

чення) товару до (з) відповідного реєстру че-

рез єдиний державний інформаційний веб-

портал "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі" до органів доходів і зборів згідно з Мит-

ним кодексом України у формі електронного 

документа, засвідченого електронним циф-

ровим підписом; 

здійснювати щомісячне інформування Ко-

мітету з питань податкової та митної полі-

тики Верховної Ради України про стан впро-

вадження органами виконавчої влади пере-

дання відповідних дозвільних документів 

або інформації про внесення (виключення) 

товару до (з) відповідного реєстру до єдиного 

державного інформаційного веб-порталу 

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.” 

615.  привести свої нормативно-правові акти у відповід-

ність із цим Законом, у тому числі внести відповідні 

зміни до положень про центральні органи виконавчої 

влади в частині забезпечення передання цими ор-

ганами відповідних дозвільних документів або інфор-

мації про внесення (виключення) товару до (з) відпо-

відного реєстру через єдиний державний інформацій-

ний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі” до органів доходів і зборів згідно з Митним коде-

ксом України в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису; 

  у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом: 

616.  забезпечити приведення міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормати-

вно-правових актів у відповідність із цим Законом; 

  прийняти нормативно-правові акти, необхідні для 

реалізації цього Закону; 

617.  забезпечити здійснення протягом шести місяців з 

дня набрання чинності цим Законом щомісячного мо-

ніторингу стану впровадження відповідними центра-

льними органами виконавчої влади передання відпо-

відних дозвільних документів або інформації про вне-

сення (виключення) товару до (з) відповідного ре-

єстру через єдиний державний інформаційний веб-

  привести свої нормативно-правові акти у відповід-

ність із цим Законом, у тому числі внести відповідні 

зміни до положень про центральні органи виконавчої 

влади в частині забезпечення передання цими ор-

ганами відповідних дозвільних документів або інфор-

мації про внесення (виключення) товару до (з) відпо-
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портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” до ор-

ганів доходів і зборів згідно з Митним кодексом Ук-

раїни в електронній формі із застосуванням засобів 

електронного цифрового підпису; 

відного реєстру через єдиний державний інформацій-

ний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгі-

влі" до органів доходів і зборів згідно з Митним коде-

ксом України у формі електронного документа, за-

свідченого електронним цифровим підписом; 

618.  забезпечити щомісячне інформування Комітету з 

питань податкової та митної політики Верховної Ради 

України про стан впровадження органами виконавчої 

влади передання відповідних дозвільних документів 

або інформації про внесення (виключення) товару до 

(з) відповідного реєстру до єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі”. 

  забезпечити перегляд та приведення центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових 

актів у відповідність із цим Законом; 

 

619.     забезпечити розміщення на офіційному сайті цент-

рального органу виконавчої влади, що реалізує держа-

вну податкову та митну політику, переліків товарів, 

щодо переміщення яких через митний кордон України 

у відповідному напрямку встановлено заборони 

та/або обмеження згідно з вимогами статей 196, 197 

Митного кодексу України; 

620.     протягом шести місяців з дня набрання чинності 

цим Законом: 

621.     забезпечити доопрацювання програмного забезпе-

чення для функціонування єдиної автоматизованої ін-

формаційної системи органів доходів і зборів Укра-

їни, автоматизованої системи управління ризиками, 

автоматизованої системи митного оформлення та 

створення єдиного державного інформаційного веб-

порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" згі-

дно з цим Законом; 

622.     забезпечити здійснення щомісячного моніторингу 

стану впровадження відповідними центральними ор-

ганами виконавчої влади передання відповідних до-

звільних документів або інформації про внесення (ви-

ключення) товару до (з) відповідного реєстру через 

єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине 

вікно для міжнародної торгівлі” до органів доходів і 

зборів згідно з Митним кодексом України в у формі 

електронного документа, засвідченого електронним 

цифровим підписом; 

623.     здійснювати щомісячне інформування Комітету з 

питань податкової та митної політики Верховної Ради 

України про стан впровадження органами виконавчої 
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влади передання відповідних дозвільних документів 

або інформації про внесення (виключення) товару до 

(з) відповідного реєстру до єдиного державного інфо-

рмаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнарод-

ної торгівлі”. 

624.   -206- Н.д.Кришин О.Ю. (Реєстр.картка 

№34) 

Н.д.Южаніна Н.П. (Реєстр.картка №317) 

Н.д.Острікова Т.Г. (Реєстр.картка №371) 

Розділ ІІ доповнити після пункту 3 новим 

пунктом такого змісту: 

"4. Установити, що протягом шести міся-

ців з дати набрання чинності цим Законом в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України, які не обладнано 

стаціонарними приладами радіаційного кон-

тролю, перевірка засобів автомобільного та 

залізничного транспорту, що в’їжджають в 

Україну, а також вантажів, що ввозяться в 

Україну всіма видами транспорту на терито-

рію України, з метою виявлення випадків пе-

ревищення допустимого рівня іонізуючого 

випромінювання здійснюється уповноваже-

ними посадовими особами центрального ор-

гану виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального ви-

користання, відтворення і охорони природ-

них ресурсів з наданням відповідного до-

зволу щодо пропуску транспортних засобів, 

вантажів через державний кордон до органу 

(підрозділу) охорони державного кордону 

Державної прикордонної служби України.". 

Пропонується вра-

хувати 
4. Установити, що протягом шести місяців з дати 

набрання чинності цим Законом в пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон України, 

які не обладнано стаціонарними приладами радіацій-

ного контролю, перевірка засобів автомобільного та 

залізничного транспорту, що в’їжджають в Україну, а 

також вантажів, що ввозяться в Україну всіма видами 

транспорту на територію України, з метою виявлення 

випадків перевищення допустимого рівня іонізую-

чого випромінювання здійснюється уповноваженими 

посадовими особами центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-

вколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресу-

рсів з наданням відповідного дозволу щодо пропуску 

транспортних засобів, вантажів через державний кор-

дон до органу (підрозділу) охорони державного кор-

дону Державної прикордонної служби України. 

 


