
МІНІСТЕРСТВО 
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ЄДИНЕ ВІКНО 



Принцип «Єдиного вікна» 

Порядок взаємодії 
підприємств, 
митниць та 
контролюючих 
органів  при 
здійсненні 
контролю:  

1) санітарно-
епідеміологічного;  

2) ветеринарно-
санітарного; 

3) фітосанітарного;  

4) екологічного; 

5) радіологічного 

 

 взаємодія підприємств, органів доходів і зборів та 
контролюючих органів здійснюється за принципом 
«єдиного вікна» із застосуванням інформаційно-
телекомунікаційної системи органів доходів і зборів 

  поширюється на операції з увезення на митну 
територію України товарів, які підлягають державним 
видам контролю, та вивезення таких товарів за межі 
митної території України 

 рішення про застосування цього Порядку 
приймається підприємством у разі електронного 
декларування товарів 



Принцип «Єдиного вікна» 

WEB-інтерфейс 
санітарно-

епідеміологічного 
контролю 

Інформаційна 
система 

«Єдине вікно» 

ЄДИНА АВТОМАТИЗАВАНА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДФС 

ПІДПРИЄМСТВО 

Митниця Митниця Митниця 

WEB-інтерфейс 
ветеринарно-
санітарного 
контролю  

WEB-інтерфейс 
фітосанітарного 

контролю 

WEB-інтерфейс 
екологічного 

контролю 



Ввезення товарів на митну територію України 

Внутрішня митниця призначення 

Пункт пропуску 
через 

державний 
кордон 

Через                
1 годину після 

випуску 

ЕЦП 

Інформаційна 
система 

ПІДПРИЄМСТВО 

Контроль 1 – ЗАВЕРШЕНО 

Контроль 2 : - Документ 1 
                          - Документ 2 
          - … 

Контроль 3 : - Документ 1 
                          - Документ 2 
                          - … 

Електронне повідомлення 

 

Контроль 2   - Документ 1 
(сканкопії)    - Документ 2 
   - … 
 
Контроль 3   - Документ 1 
(сканкопії)    - Документ 2 
   - … 



Ввезення товарів на митну територію України 

Інформаційна 
система 

WEB-інтерфейс санітарно-епідеміологічного 

контролю 

WEB-інтерфейс ветеринарно-санітарного контролю  

WEB-інтерфейс фітосанітарного контролю 

WEB-інтерфейс екологічного контролю 

Якщо протягом 4-х робочих годин з моменту отримання через WEB інтерфейс 

повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова контролюючого органу не 

вносить до Інформаційної системи будь-якого рішення, Інформаційна система автоматично 

формує рішення про проведення відповідного виду державного контролю, яке є підставою 

для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються 

через митний кордон України 

повідомлення 
та сканкопії 
документів 



Ввезення товарів на митну територію України 

ПІДПРИЄМСТВО 

Інформаційна 
система 

Контролюючий 
орган 

Не раніше 
підтвердження доставки 

товарів в митницю 
призначення 

Контроль 2  ЗАВЕРШЕНО                          

Контроль 3 : 
                  - огляд (відбір зразків) 
                   - дата, час, місце 

Інформація про прийняте рішення: 
- завершення контролю; 
-  відмова у завершенні контролю; 
-  необхідність проведення огляду 

товарів; 
- необхідність проведення огляду 

товарів та відбору зразків; 
- необхідність проведення додаткової 

обробки товарів (фумігація, 
знезараження тощо); 

-  необхідність повернення вантажу за 
межі митної території України; 

- необхідність знищення вантажу 
 
 
дата та час проведення огляду товарів чи 

відбору зразків 



Ввезення товарів на митну територію України 

Узгодження 
дати і часу 

проведення 
огляду товарів  

Час, запропонований 
контролюючим органом і 

погоджений з 
підприємством 

Час, визначений в 
результаті координації 

митницею 

Остаточно узгоджений час  

Час, вказаний 
підприємством 

Огляд товарів та/або відбір зразків проводиться одночасно всіма 
контролюючими органами та за заявою декларанта – митницею 



Ввезення товарів на митну територію України 

ПІДПРИЄМСТВО 

Інформаційна 
система 

Контролюючий 
орган 

Органи доходів і зборів у місцях проведення огляду товарів чи 
відбору зразків надають уповноваженим особам контролюючих 

органів доступ до Інформаційної системи 

Відмітки про здійснення 
відповідного виду державного 

контролю 

30 
хвилин 

Контроль 3  ЗАВЕРШЕНО                          



Вивезення товарів за межі митної території України 

ЕЦП 

ПІДПРИЄМСТВО 
WEB-інтерфейс санітарно-епідеміологічного 

контролю 

WEB-інтерфейс ветеринарно-санітарного 

контролю  

WEB-інтерфейс фітосанітарного контролю 

WEB-інтерфейс екологічного контролю 

Електронне 
повідомлення 
Сканкопії  : - Документ 1 
                       - Документ 2 
                       - Документ 3 
                       - … 

Інформаційна 
система 



Вивезення товарів за межі митної території України 

Інформаційна 
система 

Контролюючий 
орган ПІДПРИЄМСТВО 

Інформація про прийняте рішення: 
- завершення контролю; 
- відмова у завершенні контролю; 
- необхідність проведення огляду товарів; 
- необхідність проведення огляду товарів 

та відбору зразків; 
- необхідність проведення додаткової 

обробки товарів (фумігація, 
знезараження тощо). 

 

 

Дата та час проведення огляду товарів чи 
відбору зразків 

Контроль : 
                  - огляд (відбір зразків) 
                   - дата, час, місце 



Внесення контролюючими органами заборон та 
дозвільних документів  до Інформаційної системи 

ЄАІС 

Митниця 

Митниця 

Митниця 

Відомості про встановлені чи скасовані заборони, внесені до Інформаційної системи, 
застосовуються митницями одразу після оновлення бази даних і  

не потребують дублювання на паперових примірниках. 

15 
хвилин 

Інформаційна 
система 

Контролюючий 
орган 

     Відомості про: 
 заборони увезення в 

Україну окремих 
об’єктів регулювання; 

 
 документи, необхідні 

для здійснення 
митного контролю та 
митного оформлення 
товарів 



Перспективи розвитку Інформаційної системи 

ПІДПРИЄМСТВО 

Документи та 
відомості, потрібні для 
отримання документу 
контролюючого органу, 
необхідного для 
здійснення митного 
контролю та митного 
оформлення товарів 
 
 

ЕЦП 



Дякую за увагу! 


