
ВИДИ КОНТРОЛІВ

Экологічний

Радіологічний

Фітосанітарний

Ветеринарно-санітарний

Санітарно-епідеміологічний

РАДІОЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ 

ЭКОЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ

САНІТАРНО-
ЭПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ 

без огляду

ФІТОСАНІТАРНИЙ
КОНТРОЛЬ 

ВЕТЕРИНАРНИЙ
КОНТРОЛЬ

РОБОТА СИСТЕМИ ЄДИНОГО ВІКНА

Час на узгодження документів – 4 години
В іншому випадку – принцип мовчазного узгодження

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ ВИДІВ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЄВ

ПП/пред’явлення вантажу для
огляду в ЗМК

огляд ADR
з аргументацією

огляд дерев’ної тари
згідно АСАУР

огляд, відбір

Єдине вікно при проходженні державних видів контролю в Україні.
Особливості. Проблематика. «Підводні камені»

МИТНИЦЯ

ЄДИНЕ ВІКНО



ЗАВЕРШЕННЯ КОНТРОЛЮ

ПОРЯДОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ЄВ ЗГІДНО ПКМУ №364 

Інформаційна система за одну годину
після проходження ПП
формує повідомлення, де зазначено:

реквізити ПД/ПТД
 дата та час випуску товарів
 види контролю, завершені в ПП
 види контролю для завершення в ЗМК
 перелік документів для завершення виду контролю

Відскановані копії документів
для завершення контролю направляються
в інформаційну систему після
прибуття в ЗМК

Місце проведення огляду
є адреса ЗМК

Інформаційна система відображає
для контролюючого органу
результати в формі ПДК в ППзавершення виду контролю

відмова в завершенні виду контролю
проведення огляду та відбір зразків з датою і часом проведення
проведення додаткової обробки товарів (фумігація, нанесення маркувань та інше)
повернення, знищення вантажу

Посадова особа на протязі 4 робочих годин
приймає одне з рішень:

Надання необхідних документів
для завершення контролю, включно оригінали

Узгодження часу і дати
в разі огляду включно митницю

Прибуття вантажу в ЗМК
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ДОКУМЕНТИ
ДЛЯ ЄВ

БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ

ДЕРЖАВНИХ ВИДІВ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЄВ

CMR

Інвойс

Контракт

Заповнення ЕО
аналогічно п. 44

№, дата

ЭКОЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ

САНІТАРНО-
ЭПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ

КОНТРОЛЬ 

ФІТОСАНІТАРНИЙ
КОНТРОЛЬ 

ВЕТЕРИНАРНИЙ
КОНТРОЛЬ

Сертифікат якості /
Сертифікат аналізу

 MSDS /
паспорта безпеки

Дозвіл на перевезення
небезпечних вантажів (ADR)

Страхування перевезення
небезпечних вантажів

Свідоцтво про підготовку
водія транспортного засобу

до перевезення небезпечного
вантажу 

Висновок СЕС ДС на вироби
медичного призначення за ТР

Свідоцтво про реєстрацію
на лікарські засоби

Сертифікат здоров’я

Міжнародний
фіто сертифікат

Платіжка на оплату
за інспектування

Наявність маркування
дерев'яних піддонів -

досмотр (АСАУР, ПКМУ №44)

Лабораторні
дослідження

Форма 2
- за фактом проходження

Міжнародний
сертифікат

Сертифікат якості /
Сертифікат аналізу


