
Проект  

Вноситься  

Кабінетом Міністрів України 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо запровадження “єдиного вікна” на кордоні 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2012 р., № 44-45, ст.552) такі зміни: 

          1. Частину третю статті 33 викласти у такій редакції: 

 “3. Документи, необхідність яких при переміщенні товарів через митний 

кордон України передбачена законами України, надаються органам доходів і 

зборів іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису. Порядок інформаційного обміну між 

органами доходів і зборів та іншими державними органами за допомогою 

електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Подання документів, необхідних для підтвердження дотримання 

встановлених законами України заборон чи обмежень на паперових носіях 

допускається у таких випадках: 

   1) якщо такий формат документів установлено міжнародними 

договорами України або вимогами країни ввезення товарів; 

   2) у випадку тимчасової перерви в роботі системи інформаційного 

обміну між органами доходів і зборів та іншими державними органами; 

   3) при здійсненні декларування товарів у порядку, встановленому для 

громадян; 
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   4) при переміщенні (пересиланні) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових відправленнях призначеним поштовим оператором, 

визначеним для здійснення поштових послуг і виконання зобов’язань, що 

випливають із актів Всесвітнього поштового союзу, або оператором поштового 

зв’язку, на якого покладено функції з пересилання відправлень “EMS”. 

           2. Статтю 46 викласти у такій редакції: 

  “Стаття 46. Видача сертифікатів про походження товару з України 

   1. У разі вивезення товарів з митної території України сертифікат про 

походження товару з України в тих випадках, коли він необхідний і це 

відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено 

міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом 

порядку, видається органом або організацією, уповноваженими на це 

відповідно до закону. 

  2. Органи та/або організації,  які видали сертифікат про походження 

товару з України, зобов'язані зберігати його копію та інші документи, на 

підставі яких засвідчено походження цього товару з України, не менше 1095 

днів від дати його видачі. 

  3. Якщо інше не встановлено міжнародними договорами, орган або 

організація, уповноважена на видачу сертифікатів про походження товару з 

України, зобов’язані забезпечити можливість подання заявниками документів, 

необхідних для одержання сертифіката, в електронному вигляді із 

застосуванням засобів електронного цифрового підпису за допомогою мережі 

Інтернет. Якщо інше не встановлено національними правилами країни ввезення 

чи міжнародними договорами України або іншого не вимагає заявник, 

сертифікат про походження товару з України надається заявникові в 

електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису із зазначенням на ньому посилання на веб-сторінку в мережі Інтернет, 

за якою уповноважений орган країни ввезення або будь-яка інша особа може 

перевірити факт видачі сертифіката та його зміст. 
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4. Порядок видачі організаціями сертифікатів про походження товару з 

України та вимоги до організацій, уповноважених на видачу таких сертифікатів 

(крім сертифікатів з перевезення товару EUR.1), затверджуються Кабінетом 

Міністрів України”. 

          5. Порядок видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 

затверджується центральним органом виконавчої влади, який реалізує 

державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної 

справи. 

           3. Пункт 2 частини першої статті 196 викласти в такій редакції: 

“2) товари, для переміщення яких через митний кордон України 

відповідно до законів України потрібні документи інших державних органів, за 

відсутності цих документів або їх реквізитів, одержаних органами доходів і 

зборів від інших органів у порядку інформаційного обміну, в електронній формі 

із застосуванням засобів електронного цифрового підпису (крім алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного 

споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановлених 

статтею 376 та частиною другою статті 378 цього Кодексу);”.   

4. Частину першу статті 197 викласти у такій редакції: 

“1. У випадках, передбачених законами України, на окремі товари 

встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон 

України. Переміщення таких товарів через митний кордон України 

здійснюється органами доходів і зборів на підставі реквізитів документів, які 

підтверджують дотримання зазначених обмежень, наданих органами доходів і 

зборів, іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням 

засобів електронного цифрового підпису або на підставі документів, 

необхідних для підтвердження дотримання встановлених законами України 

заборон чи обмежень, на паперових носіях у випадках, визначених частиною 

третьою статті 33 цього Кодексу.”. 

           II. Прикінцеві та перехідні положення 
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            1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його 

опублікування. 

            2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  

            1) у статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377, із наступними 

змінами ): 

            у частині двадцять дев’ятій слова “за наявності відповідної ліцензії” 

замінити словами “у випадку одержання центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері 

державної митної справи, інформації від центрального органу виконавчої 

влади, який реалізує державну політику економічного розвитку,  про наявність 

відповідної ліцензії, якщо інше не встановлено законом”; 

           у частині тридцять першій: 

           слово “щомісяця” замінити словами “не пізніше наступного робочого дня 

з дня видачі ліцензії на експорт (імпорт) товарів відповідним органом 

ліцензування, що підлягають ліцензуванню, в електронній формі із 

застосуванням засобів електронного цифрового підпису”. 

           доповнити словами такого змісту: 

           “Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику економічного розвитку,  та 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи, за допомогою 

електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів 

України.”; 

           2)  у Законі України “Про охорону прав на сорти рослин” (Відомості 

Верховної Ради України, 1993 р., № 21, ст. 218,  із наступними змінами):  

  у статті 29:          
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 у частині четвертій слова “документального підтвердження 

Компетентного органу” замінити словами “митної декларації особи, яка ввозить 

такі зразки на митну територію України про те”. 

           3) у статті 24 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 

60, із наступними змінами): 

          частину шосту викласти в такій редакції: 

          “Орган доходів і зборів повідомляє центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу 

про ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит 

через територію України кожної партії наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів.”; 

           доповнити частиною сьомою такого змісту: 

           “Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, 

та центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи за допомогою 

електронних засобів передачі інформації встановлюється Кабінетом Міністрів 

України.”; 

            4) у Законі України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із 

наступними змінами): 

           абзац дев’ятий частини першої статті 24 виключити; 

           у статті 59:  

           у частині сьомій слова “з використанням інформаційних технологій” 

замінити словами “в електронній формі із застосуванням засобів електронного 
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цифрового підпису”; 

           доповнити частиною восьмою такого змісту: 

           “Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

безпеки використання ядерної енергії, та центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері 

державної митної справи, за допомогою електронних засобів передачі 

інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.”; 

           5) у статті 34-1 Закону України “Про відходи” (Відомості Верховної  

Ради  України,  1998 р.,  № 36-37,  ст. 242, із наступними змінами): 

частину третю викласти у такій редакції: 

           “Не пізніше наступного робочого дня з дня надання письмової згоди 

(повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, повідомляє про таку згоду 

(повідомлення) в електронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної 

справи; 

  доповнити частиною четвертою такого змісту:  

          “Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів та порядок інформаційного обміну між 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, за допомогою електронних засобів 

передачі інформації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.”; 
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            6) у Законі України “Про застосування спеціальних заходів щодо 

імпорту в Україну”  (Відомості  Верховної  Ради  України,  1999 р.,  № 11,        

ст. 78,  із наступними змінами): 

            у частині першій статті 15: 

 слова “у разі подання відповідному органу доходів і зборів України” 

замінити словами “після видачі”; 

 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту: 

  “Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дозволу на імпорт в 

Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального 

нагляду центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику 

економічного розвитку,  надсилає інформацію про його видачу в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному 

органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері  державної митної справи. 

          Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику економічного розвитку, та центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, 

державну політику у сфері  державної митної справи, за допомогою 

електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів 

України.  

          Інформація про видачу дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких 

застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, є підставою для 

переміщення через митний кордон Україну товару, що є об’єктом застосування 

заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну…”; 

           частину четверту статті 16 доповнити абзацами другим і третім такого 

змісту: 

  “Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі спеціальної ліцензії 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику 
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економічного розвитку, надсилає інформацію про його видачу в електронній 

формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному 

органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері  державної митної справи. 

          Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику економічного розвитку, та центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, 

державну політику у сфері  державної митної справи, за допомогою 

електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів 

України.”; 

           7) у Законі України “Про рослинний світ” (Відомості Верховної Ради 

України, 1999 р., № 22-23, ст. 198,  із наступними змінами)  статтю 32 викласти 

в такій редакції: 

          “Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, крім 

генетично модифікованих, здійснюється за правилами, затвердженими 

спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування   державної  політики  у  сфері  охорони  навколишнього 

природного середовища та центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері  державної 

митної справи.”; 

          8) у Законі України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405): 

           у статті 13: 

 частину другу викласти у такій редакції: 

“Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва на право 

вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей  центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей, надсилає інформацію про видачу 



 9 

свідоцтва в електронній формі із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, який реалізує 

державну податкову політику, державну політику у сфері  державної митної 

справи.”; 

 доповнити частиною третьою та четвертою такого змісту: 

           “Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей, і центральним органом виконавчої влади, 

який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері  

державної митної справи, за допомогою електронних засобів передачі 

інформації визначається Кабінетом Міністрів України. 

            Вивезення культурних цінностей без свідоцтва на право вивезення 

(тимчасового вивезення) культурних цінностей забороняється.”; 

            статті 21,27 виключити; 

             9) у статті 29 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” 

(Відомості Верховної Ради України , 2000, № 36, ст.298, із наступними 

змінами): 

           частину третю доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту: 

          “Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дозволу Генеральний 

штаб Збройних Сил України надсилає інформацію про його видачу в 

електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи. 

           Порядок інформаційного обміну між Генеральним штабом Збройних Сил 

України та центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, за 

допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом 

Міністрів України.”; 
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           частину четверту викласти у такій редакції: 

  “Переміщення через митний кордон України радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється органами 

доходів і зборів за наявності інформації про одержання дозволу на ввезення з-за 

кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних 

пристроїв та за наявності у суб`єкта господарювання, що здійснює їх ввезення 

з-за кордону, документа про підтвердження відповідності.”; 

            10) у Законі України “Про тваринний світ” (Відомості Верховної Ради 

України, 2002 р., № 14, ст. 97, із наступними змінами): 

  у статті 46: 

             у частині третій слова “, а також ввезення в Україну, пересилання і 

вивезення за її межі” виключити, 

          доповнити частиною четвертою такого змісту: 

           “Ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі зоологічних 

колекцій здійснюються за правилами, які затверджуються  спільним рішенням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову 

політику, державну політику у сфері державної митної справи.”; 

           частину першу статті 53 викласти у такій редакції: 

     “Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу (крім 

генетично модифікованих) здійснюються за правилами, затвердженими 

спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.”; 

 11) статтю 16 Закону України “Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 
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використання” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148,  із 

наступними змінами) доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту: 

            “Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дозволу або висновку 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю, надсилає інформацію про його видачу в 

електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового 

підпису центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи. 

             Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного 

контролю, та центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, за 

допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом 

Міністрів України.”; 

     3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

            привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

            забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої 

влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

Голова  

Верховної Ради України                                                       А. ПАРУБІЙ 





ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від    2017 р. № 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 

1. У Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон 

осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних 

засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженій 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 

«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 

залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 

переміщуються ними» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546; 

2013 р., № 63, ст. 2297; 2015 р., № 59, ст. 1936; № 94, ст. 3205): 

1) у пункті 2: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«інформаційна система електронної взаємодії - організаційно-

технічна система, що дає можливість портовому співтовариству або 

окремо кожному із його учасників за допомогою технічних і програмних 

засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та 

передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для 

здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та 

оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних 

засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та 

враховує принцип «єдиного вікна» міжнародної практики, рекомендації 

міжнародних організацій;» 

доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту: 
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«інформаційна система «Морське Єдине Вікно» – інформаційно-

телекомунікаційна система у вигляді програмно-апаратного комплексу 

інформаційних підсистем, що забезпечує середовище для збору, обробки, 

поширення та обміну  інформацією щодо суден із впорядкованою та 

загальноприйнятою структурою даних, правил і управлінням правами 

доступу згідно з вимогами міжнародного та національного законодавства 

та взаємодіє на рівні «система-система» для прозорої організації взаємного 

доступу користувачів інформаційної системи «Морське Єдине Вікно» та 

інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів до 

документів в іншій інформаційно-телекомунікаційній системи відповідно 

до діючих регламентів, технологічних схем та прав доступу;  

інформаційно-телекомунікаційна система органів доходів і зборів – 

програмно-інформаційний комплекс, що забезпечує взаємодію органів 

доходів і зборів, державних органів, уповноважених на здійснення 

санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, 

екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю, та 

підприємств за принципом «єдиного вікна» з метою виконання заходів, 

передбачених  Порядком інформаційного обміну між органами доходів і 

зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом 

«єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня    

2016 р. № 364 (Офіційний вісник України 2016р., №46, ст. 1667);». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати абзацами 

шостим-десятим. 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«портове співтовариство – два і більше суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у морському порту, органи державної влади 

уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску 

через державний кордон, правоохоронні органи, портові оператори, інші 
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суб’єкти господарювання (агенти, експедитори та інші), що провадять у 

морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки 

товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, або іншу 

діяльність спрямовану на забезпечення виконання технологічних процесів, 

що здійснюється на території морського порту, будь-яких 

взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо 

пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів 

(далі - учасники портового співтовариства);»; 

 

2) пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному 

контролю (у тому числі у формі попереднього документального 

контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним 

особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) 

документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму 

проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на 

митну територію України): 

для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, 

екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою 

контролюючого органу; 

для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-

санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за 

переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у 

формі попереднього документального контролю. 

У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є 

товари, що підлягають проведенню відповідних видів державного 

контролю посадовими особами контролюючих органів (крім 

радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю 

посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає 
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відповідним видам державного контролю, попередній документальний 

контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний 

контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих 

органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для 

проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти 

пропуску через державний кордон України. 

У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси 

автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та 

ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або 

попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій 

послідовності: 

перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою 

особою відповідного контролюючого органу.  

Посадова особа митного органу передає посадовій особі 

відповідного контролюючого органу подані перевізником або 

експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні 

(товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю 

посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні 

відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які 

повертаються посадовій особі митного органу; 

другий етап - попередній документальний контроль посадовою 

особою митного органу.  

Після здійснення попереднього документального контролю посадова 

особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків 

штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) 

документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до 

Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби. 

У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси 

автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та 
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ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється 

виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, 

встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням 

радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. 

Інформація про перевищення природного радіаційного фону, 

встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням 

радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається 

Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та 

власником такого обладнання. 

Якщо на момент встановлення необхідності здійснення 

радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про 

здійснення митного контролю скасовуються. 

Після здійснення радіологічного контролю посадова особа 

відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на 

товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються 

посадовій особі митного органу. 

У разі функціонування в морському порту інформаційних систем 

електронної взаємодії відмітки про здійснення радіологічного контролю 

проставляються в такій системі. 

Інформаційна система «Морське Єдине Вікно» впроваджується 

державним підприємством «Адміністрація морських портів України»    

(далі – Адміністратор МЄВ).  

Інформаційні системи електронної взаємодії впроваджуються 

учасниками портового співтовариства або окремо кожним із його 

учасників з урахуванням цієї Типової технологічної схеми та Правил 

надання послуг у морських портах України, що затверджуються 

Мініфраструктури». 
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Адміністратор МЄВ з метою впровадження, забезпечення 

функціонування та розвитку інформаційної системи «Морське Єдине 

Вікно»: 

визначає: структуру та формат обміну даними в інформаційній 

системі «Морське Єдине Вікно», форми електронних документів, технічні 

та технологічні умови створення, впровадження і функціонування 

інформаційної системи «Морське Єдине Вікно», порядок і умови 

підключення та використання інформаційної системи «Морське Єдине 

Вікно»;  

розробляє: плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку 

інформаційної системи «Морське Єдине Вікно», плани заходів щодо 

застосування документів в електронній формі замість документів на 

папері, технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних 

засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських 

портах з використанням інформаційної системи «Морське Єдине Вікно». 

Зазначені документи затверджуються Адміністратором МЄВ. У разі 

коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах вісімнадцятому та 

дев’ятнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій 

державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони 

затверджуються за погодженням з відповідними органами. 

Під час здійснення відповідного виду контролю в пунктах пропуску 

для міжнародного морського сполучення за умови відсутності заперечень з 

боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення 

часу, визначеного технологічною схемою пропуску через державний 

кордон осіб, транспортних засобів і товарів, позитивне рішення про 

результати здійснення контролю вважається прийнятим. 
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Інформаційні системи електронної взаємодії та інформаційна 

система «Морське Єдине Вікно» після впровадження в морському порту 

використовується портовим співтовариством або окремо кожним із його 

учасників під час переміщення осіб, виконання операцій з транспортними 

засобами і товарами. Інформаційні системи електронної взаємодії та 

інформаційна система «Морське Єдине Вікно» використовуються на 

підставі відповідних договорів (угод). 

Після впровадження в морському порту інформаційної системи 

«Морське Єдине Вікно», інформаційних систем електронної взаємодії 

відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в 

таких системах або налаштовується обмін інформацією на рівні «система-

система». 

3) у пункті 10: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«Після впровадження у морському порту  інформаційної системи 

«Морське Єдине Вікно» відомості щодо результатів проведення перевірки 

маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському 

агентові з використанням такої системи. У разі функціонування в 

морському порту інформаційних систем електронної взаємодії відомості 

щодо результатів проведення перевірки маси брутто контейнерів 

передаються також з використанням таких систем.»; 

абзац шостий викласти в такій редакції:  

«У такому разі посадова особа контролюючого органу зазначає 

підставу для здійснення контролю в інформаційній системі «Морське 

Єдине Вікно», інформаційних системах електронної взаємодії, 

відповідному модулю в інформаційно-телекомунікаційної системи органів 

доходів і зборів після впровадження таких систем.»; 
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абзац восьмий викласти в такій редакції: 

«Обмін інформацією і документами в електронній формі, 

необхідними для прийняття рішення про необхідність здійснення 

контролю безпосередньо на судні, між адміністрацією морського порту, 

державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та учасниками 

портового співтовариства, здійснюється з використанням відповідного 

модулю в інформаційно-телекомунікаційній системі органів доходів і 

зборів та інформаційної системи «Морське Єдине Вікно» після її 

впровадження у морському порту.». 

4) абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції: 

«Інформація про вивезення вантажів із території морського порту 

надається підрозділу охорони державного кордону, а у разі наявності  

інформаційних систем електронної взаємодії – з використанням цих 

систем.». 

 

2. У Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, 

іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного 

вікна» із використанням електронних засобів передачі інформації, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України                                            

від 25 травня 2016 р.  № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного 

вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, 

ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та 

інших видів державного контролю» (Офіційний вісник України, 2016 р.,  

№ 46, ст. 1667): 

1) доповнити пункт 2 після слів «території України» словами «, а 

також оформлення водних транспортних засобів.»; 
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2) доповнити новим пунктом 421 такого змісту:  

«421. Митне оформлення, прикордонний, митний, ветеринарний, 

фітосанітарний контроль водних транспортних засобів із застосуванням 

інформаційної системи здійснюється у відповідності до Типової 

технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, 

автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів 

перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 (Офіційний вісник 

України, 2012 р., № 40, ст. 1546).»; 

 

3) у пункті 43 слово та цифри «Пункти 36 – 42» замінити словом та 

цифрами «Пункти 36 – 42, 421». 

 

           ___________________________________ 


