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Державна митна служба України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів інформує про необхідність врегулювання окремих питань проведення 
заходів державного контролю в період воєнного стану

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 01 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через 
митний кордон України в умовах воєнного стану» встановлено, що на період 
воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної 
допомоги, які включені до переліку категорій товарів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 224 «Про затвердження 
переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без 
здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному 
конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги»
(далі – Постанова КМУ № 224), здійснюється за місцем перетину митного кордону 
України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить даний 
товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного 
контролю).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2022-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#n14
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З урахуванням зазначеного Порядок митного оформлення вантажів 
гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2000 р. № 544, не застосовується.

Крім того, на період дії воєнного стану постановою Кабінету Міністрів 
України 09.03.2022 р. № 236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, 
що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» під час 
ввезення на митну територію України товарів їх декларування та митне 
оформлення відповідно до митного режиму імпорту може здійснюватися шляхом 
подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для 
випуску товарів, без пред’явлення таких товарів митному органу відповідно до 
частини п’ятої статті 259 Митного кодексу України, або за місцем перетину 
митного кордону України шляхом подання митної декларації, заповненої у 
звичайному порядку, або в будь-якому митному органі в установленому 
законодавством порядку. Митне оформлення товарів, зазначених у пункті 1 
постанови КМУ № 236, здійснюється без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного 
контролю).

Згідно з пунктом 13 статті 4 Митного кодексу України заходи нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності – це не пов’язані із застосуванням 
мита до товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені 
відповідно до закону заборони та/або обмеження, спрямовані на захист 
внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на 
охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного 
середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на 
охорону національної культурної та історичної спадщини.

У свою чергу пунктом 131 статті 4 Митного кодексу України визначено,
що заходи офіційного контролю – це фітосанітарний контроль,
ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із 
законодавством України.

Відповідно статті 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари 
(предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, 
підлягають заходам офіційного контролю згідно із статтею 319 Митного кодексу 
України в установленому законодавством порядку. Митне оформлення товарів 
(предметів) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, 
завершується тільки після проведення необхідних заходів офіційного контролю. 
Зазначені заходи офіційного контролю проводяться першочергово та безкоштовно.

Порядок здійснення ветеринарно-санітарного контролю, державного контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин визначено Законами 
України «Про ветеринарну медицину» та «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n2653
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Разом з тим, Держпродспоживслужба повідомляє, що зміна (спрощення) 
режиму імпорту окремих категорій продуктів тваринного походження, шляхом 
не застосування заходів офіційного контролю, може становити значний ризик 
занесення на територію України хвороб, внесених до списку хвороб, 
затвердженого Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин (МЕБ), чи 
інших хвороб, які становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини,
а також небезпечних та неякісних харчових продуктів, кормів та інших товарів.
До таких категорій вантажів також належать ветеринарні препарати (ветеринарні 
лікарські засоби, ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, 
інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у 
ветеринарній медицині та тваринництві), які є важливим інструментом 
профілактики та боротьби з хворобами тварин та ввезення яких регулюється 
Законом України «Про ветеринарну медицину», та у разі відсутності державного 
контролю за такими вантажами призведе до невиправних наслідків розвитку 
тваринництва України та негативно вплинути на експортний потенціал нашої 
держави.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 р. № 224
«Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною 
допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною 
допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної 
допомоги» затверджено перелік товарних позицій, які складаються з продуктів 
тваринного походження, які є потенційно ризиковими у випадку не застосування 
Держпродспоживслужбою заходів державного контрою.

Зазначаємо, що згідно з вимогами частини сьомої статті 41 Закону України
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин» (далі – Закон № 2042) вантаж із продуктами, який ввозиться 
(пересилається) на митну територію України через призначений прикордонний 
інспекційний пост, повинен супроводжуватися оригіналами міжнародного 
сертифіката та інших документів, які вимагаються згідно із Закону № 2042.

Держпродспоживслужба на період воєнного стану вважає, що пріоритетними 
завданнями – є забезпечення продовольчої безпеки держави та застосування
ризик-орієнтованого підходу при здійсненні заходів державного контролю за 
харчовими продуктами, кормів та іншими товарами.

Також на період воєнного стану можливе ввезення (пересиланні) на митну 
територію України вантажів з харчовими продуктами, кормами, які пройшли 
відповідні види обробки, що гарантують знищення збудників заразних хвороб 
тварин відповідно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію 
України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також 
побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, 
переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 16 листопада 2018 р. № 553, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 р. за № 346/33317.
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При цьому, зазначені вантажі товарів мають супроводжуватися міжнародними 
сертифікатами згідно з формою, погодженою Держпродспоживслужбою  та 
компетентним органом країни призначення, або за формою, встановленою країною 
призначення, а у випадку неможливості їх оформлення, вантажі товарів можуть 
супроводжуватися міжнародними сертифікатами, форма яких встановлена 
законодавством ЄС, складених (заповнених) англійською мовою або мовою країни-
експортера (країни походження), а також складених українською мовою, крім 
найменування відправника (експортера) та отримувача (імпортера) вантажу, їхньої 
адреси, торговельної марки та назви (опису) продукту, якщо ці відомості зазначено 
англійською мовою.

Форма міжнародного сертифіката може бути складена не українською мовою 
лише у випадку, якщо зазначена форма буде супроводжуватися перекладом на 
українську мову (відповідно до вимог Додатка XII Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони). 
Зазначений переклад засвідчується оператором ринку або особою, відповідальною 
за вантаж.

З огляду на зазначене, для цілей ввезення на митну територію України 
безпечних та якісних вантажів з харчовими продуктами/кормами тваринного та 
нетваринного походження, іншими підконтрольними Держпродспоживслужбі 
вантажами, та з метою здійснення заходів державного контролю (офіційного 
контролю) без невиправданих затримок під час воєнного стану 
Держпродспоживслужба зазначає таке:

для вантажів з харчовими продуктами та кормами нетваринного 
походження, ветеринарним препаратами за місцем перетину митного кордону 
України (пункти пропуску) проведення заходів офіційного контролю
(для здійснення документальної перевірки кожного вантажу) проводити шляхом 
залучення державних ветеринарних інспекторів;

для вантажів з харчовими продуктами та кормами тваринного походження, 
які ввозяться (пересилаються) на митну територію України шляхом залучення 
державних ветеринарних інспекторів, які перебувають на відповідних митних 
територіях України (митницях призначення), для здійснення документальної 
перевірки, перевірки відповідності вантажу та фізичної перевірки кожного вантажу 
відповідно до Закону № 2042.

Також зазначаємо, що фізична перевірка може включати прості дослідження 
(випробування) та/або лабораторні дослідження (випробування).

Якщо результати лабораторних досліджень (випробувань), які здійснюються в 
межах фізичної перевірки вантажу з продуктами, не можуть бути отримані 
негайно, але в результаті документальної перевірки і перевірки відповідності не 
виявлено загрози для життя та/або здоров’я людини та/або тварини, державний 
ветеринарний інспектор призначеного прикордонного інспекційного посту 
дозволяє випуск вантажу у вільний обіг. Державний ветеринарний інспектор 
призначеного прикордонного інспекційного посту повідомляє про відправлення 
такого вантажу державного інспектора, відповідального за потужність призначення 
вантажу, із внесенням відповідної інформації до інформаційно-телекомунікаційної 
системи компетентного органу.
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Таким чином, Держпродспоживслужбою буде забезпечено оперативність та 
невідкладність здійснення заходів державного контролю на кордоні у найкоротші 
терміни, які не перевищують чотирьох годин, із використанням єдиного 
державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» 
відповідно до Митного кодексу України, а також забезпечено подальше 
надходження до населення (споживачів) безпечних та якісних харчових продуктів, 
кормів та інших підконтрольних Держпродспоживслужбі вантажів.

Т. в. о. Голови Анатолій ВОВНЮК


