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ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ,  
ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз форм митного контролю ветеринарних препаратів, які перемі-
щуються через митний кордон України відповідно до ст. 336 МК України. Встановлено автор-
ське визначення «форми митного контролю ветеринарних препаратів, які переміщуються 
через митний кордон України». Запропоновано під митним контролем ветеринарних препара-
тів, які переміщуються через митний кордон України, розуміти сукупність заходів, які здійсню-
ються з метою забезпечення додержання норм МК України, законів та інших нормативно-
правових актів із питань митного законодавства України, її міжнародних договорів, а також 
правил, які регулюють переміщення ветеринарних препаратів через митний кордон України.

Метою даної статті є з’ясування видів форм митного контролю ветеринарних препара-
тів, які переміщуються через митний кордон України та розкриття їх особливостей. Аргу-
ментовано, що перелік документів, які подаються для митного контролю ветеринарних пре-
паратів, які переміщують через митний кордон України, залежать від: (1) наявності або 
відсутності державної реєстрації; (2) суб’єктів, які їх переміщують; (3) мети, з якою вво-
зяться; (4) відомостей, які подаються для здійснення митного контролю. Наведено та оха-
рактеризовано такий перелік документів під час здійснення митного контролю ветеринарних 
препаратів, які переміщуються через митний кордон України. З’ясовано, що з метою поси-
лення контролю за ввезенням на митну територію України ветеринарних препаратів функціо-
нує Реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, й наяв-
ність інформації у Реєстрі є необхідною умовою для своєчасної передачі інформації про державну 
реєстрацію ветеринарних препаратів до митних органів. Встановлено, що переміщення вете-
ринарних препаратів через митний кордон України можна охарактеризувати як дозвільний, 
за наявності якого постійно зростає роль митних органів та їх посадових осіб як суб’єктів 
митного контролю.

Ключові слова: ветеринарні препарати, форми митного контролю, переміщення  
ветеринарних препаратів через митний кордон України’ правове регулювання.

Постановка проблеми. Приєднання України 
до Світової організації торгівлі, Конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних процедур 
та прийняття Рамкових стандартів із забезпе-
чення безпеки та спрощення процедур поста-
вило перед митними органами нові завдання 
адаптації вітчизняного митного законодавства 
до європейських стандартів щодо переміщення 
ветеринарних препаратів через митний кордон 
України. Зокрема, Україна в рамках Всеохоплю-
ючої стратегії імплементації Глави IV включають 
основні зобов’язання: (1) реформування системи 
державного контролю безпечності харчових про-
дуктів, кормів та побічних продуктів тваринного 
походження відповідно до актів права ЄС; (2) вдо-
сконалення механізму державного регулювання 
виробництва та обігу ветеринарних препаратів; 
(3) перегляд максимальних рівнів залишків вете-
ринарних препаратів, пестицидів та агрохімікатів, 
а також забезпечення ефективного моніторингу 

за такими залишками; (4) вдосконалення зако-
нодавства про здоров’я та благополуччя тварин; 
боротьба з інфекційними та іншими захворюван-
нями серед тварин; поліпшення фітосанітарного 
стану в Україні та забезпечення захисту здоров’я 
рослин [1]. Отже, імплементація Глави IV  
Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським Спів-
товариством з атомної енергії та їх державами-
членами, з іншої сторони, указує на потребу 
систематичної нормативно-правової адаптації 
вітчизняного законодавства у сфері санітар-
них та фітосанітарних заходів до законодавства 
Євросоюзу, Україна повинна запровадити еквіва-
лентну європейській систему контролю за якістю 
та безпечністю харчової продукції. Зокрема, 
в юридичній літературі є думка щодо потребі 
в удосконалені Митного кодексу України сто-
совно правового регулюванні застосування сані-
тарних та фітосанітарних норм стосовно імпорту 
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продукції [2, с. 156–162]. Вищенаведене указує на 
актуальність дослідження форм митного контр-
олю ветеринарних препаратів, які переміщуються 
через митний кордон України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі питання дослідження форм митного контр-
олю стали предметом наукових пошуків і дослі-
джень таких учених, як Ю.П. Битяк, В.М. Гара-
щук, М.Г. Шульга, О.М. Шевчук та інші. Однак 
вивчення форм митного контролю ветеринарних 
препаратів, які переміщуються через митний кор-
дон України, не досліджувались науковцями.

Постановка завдання. Метою цієї статті 
є характеристика та виявлення специфічних  
рис, правових особливостей, характерних для 
реалізації форм митного контролю ветеринар-
них препаратів, які переміщуються через митний  
кордон України.

Виклад основного матеріалу. За змістом 
ч. 2 ст. 318 МК України митний контроль ветери-
нарних препаратів, які переміщуються через митний 
кордон України, здійснюється виключно митними 
органами відповідно до цього Кодексу та інших 
законів України. Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 320 МК 
України форми та обсяги митного контролю оби-
раються: (1) посадовими особами митних орга-
нів на підставі результатів застосування системи 
управління ризиками; та/або 2) автоматизованою 
системою управління ризиками [3]. У ст. 1 Закону 
України «Про ветеринарну медицину» зазнача-
ється термін «ветеринарні препарати». Це вете-
ринарні лікарські засоби, ветеринарні імунобі-
ологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, 
інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, 
що використовуються у ветеринарній медицині 
та тваринництві [4].

У МК України питанням митного контролю 
присвячено розділ XI, який складається з шести 
глав. Згідно з п. 24 ч. 1 ст. 4 МК України митний 
контроль – це сукупність заходів, що здійсню-
ються з метою забезпечення додержання норм  
МК України, законів та інших нормативно-право-
вих актів з питань митної справи, міжнародних 
договорів України, укладених у встановленому 
законом порядку. Важливою особливістю митного 
контролю є те, що митні органи, що реалізують 
митну справу, одночасно і здійснюють поточне 
державне управління у сфері митної справи, 
і виконують контрольні повноваження. Відпо-
відно п. 24 ст. 4 МК України основним завданням 
митного контролю є забезпечення дотримання 
норм митного законодавства [4]. Поняття мит-
ного контролю закріплено на рівні міжнародних  

нормативно-правових актів. Зокрема, в розділі 2  
Загального додатку Кіотської конвенції, ратифі-
кованої Україною, митний контроль визначається 
як сукупність заходів, що здійснюються митною 
службою з метою забезпечення дотримання мит-
ного законодавства [5]. Мазур А.В. визначає, що 
митний контроль як особлива сфера діяльності 
митних органів, відповідальний процес у митній 
справі, має специфічні підходи, форми й режими 
проведення, і, будучи одним із засобів реалізації 
митної політики держави, не лише гарантує еко-
номічну охорону митних кордонів, а й виступає 
важливим засобом забезпечення законності як 
обов’язкової умови існування й розвитку право-
вої держави [6, с. 8]. О.М. Шевчук указує дефі-
ніцію «митний контроль лікарських засобів, які 
переміщуються через митний кордон України». 
Автор його формулює саме як виконання мит-
ними органами України сукупності перевірочних 
спеціальних дій, спрямованих на дотримання 
юридичними і фізичними особами митного зако-
нодавства України, її міжнародних договорів, 
а також правил, які регулюють порядок перемі-
щення лікарських засобів через митний кордон 
України [7, с. 104]. Із цією позицію вченого слід 
погодитись і взяти за основу з’ясовані сутності 
митного контролю ветеринарних препаратів, які 
переміщуються через митний кордон України.

Визначення поняття «форми митного контр-
олю ветеринарних препаратів, які переміщуються 
через митний кордон України» чинне митне законо-
давство не містить. Термін «форма» означає «тип, 
будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній 
вияв якого-небудь явища, пов’язаний із сутністю, 
змістом» [8, с. 1328]. Тобто під формою, зазви-
чай, розуміють той чи інший варіант зовнішнього 
вираження змісту [9, с. 163]. Отже, форми митного 
контролю ветеринарних препаратів, які переміщу-
ються через митний кордон України – це зовніш-
ній прояв (результат) конкретних процесуальних 
та організаційних дій, який виявляється в певних 
актах за результатами діяльності перевіряючих осіб

З урахуванням особливостей переміщення 
ветеринарних препаратів через митний кор-
дон України ст. 336 МК України визначає 
такі форми митного контролю: (1) перевірка 
документів та відомостей, які відповідно до 
ст. 335 цього Кодексу надаються митним орга-
нам під час переміщення товарів через мит-
ний кордон України; (2) митний огляд (огляд 
та переогляд товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, огляду та переогляду 
ручної поклажі та багажу, особистого огляду  



49

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

громадян); (3) облік товарів, транспортних  
засобів комерційного призначення, що перемі-
щуються через митний кордон України; (4) усне 
опитування громадян та посадових осіб підпри-
ємств; (5) огляд територій та приміщень скла-
дів тимчасового зберігання, митних складів, 
вільних митних зон, магазинів безмитної тор-
гівлі та інших місць, де знаходяться товари, що 
підлягають митному контролю, чи провадиться 
діяльність, контроль за якою відповідно до цього 
Кодексу та інших законів України покладено на 
митні органи; (6) перевірка обліку товарів, що 
переміщуються через митний кордон України та/
або перебувають під митним контролем; (7) про-
ведення документальних перевірок дотримання 
вимог законодавства України з питань митної 
справи в тому числі своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних плате-
жів; (8) направлення запитів до інших держав-
них органів, установ та організацій, уповноваже-
них органів іноземних держав для встановлення 
автентичності документів, поданих митному 
органу; (9) пост-митний контроль [4].

Розглянемо окремі особливості здійснення 
форм митного контролю ветеринарних препаратів, 
які переміщуються через митний кордон України.

Стосовно перевірки документів та відомостей, 
які відповідно до ст. 335 цього Кодексу надаються 
митним органам під час переміщення ветеринар-
них препаратів. Такий перелік документів залежно 
від виду транспорту регламентовано ст. 335 МК 
України. При ввезенні на територію України або 
вивезенні за її межі юридичними та фізичними 
особами ветеринарних препаратів потрібні такі 
документи. У Законі України «Про ветеринарну 
медицину» вони визначаються як ветеринарні 
документи. Законодавець до таких документів від-
носить документи дозвільного характеру, до яких 
належать: (1) міжнародний ветеринарний серти-
фікат, (2) ветеринарне свідоцтво, (3) ветеринарна 
картка, (4) ветеринарна довідка, (5) документи про 
якість та безпечність продуктів тваринного похо-
дження, репродуктивного матеріалу, біологічних 
продуктів, патологічного матеріалу тощо [4]. Так, 
Наказ Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України 01.08.2014 № 288 встановлює 
форми бланків ветеринарних документів, правила 
заповнення ветеринарних документів, правила 
зберігання та списання ветеринарних документів, 
вимоги до обліку ветеринарних документів [10].

До цього переліку включено, в тому числі, 
й документи, які відповідно до законодавчих актів 
видаються державними органами для проведення 

митного контролю ветеринарних препаратів, які 
переміщуються через митний кордон України. 
Згідно з положеннями Закону України «Про вете-
ринарну медицину» ветеринарні препарати до 
початку їх обігу та використання в Україні про-
ходять державну реєстрацію. Максимальний тер-
мін дії реєстрації становить п’ять років (ст. 63). 
Забороняється обіг ветеринарних препаратів, не 
зареєстрованих в Україні (ст. 67). Ветеринарні 
препарати, які не зареєстровані, дозволяється 
ввозити на територію України виключно з метою:  
1) державної реєстрації в Україні; 2) експонування 
на виставках, ярмарках та конференціях; 3) науко-
вих досліджень (ст. 72) [4]. Таким чином, залежно 
від наявності державної реєстрації ветеринарних 
препаратів, що переміщуються через митний кордон 
(зареєстровані чи незареєстровані), від суб’єктів, 
що їх переміщують (юридичні або фізичні особи), 
від мети, з якою вони ввозяться, а також від видів 
митного режиму перелік документів та відомостей, 
які подаються для митного контролю ветеринар-
них препаратів, які переміщуються через митний 
кордон України, має певні особливості. Зокрема, 
введення в обіг ветеринарного препарату вироб-
ником вважається гарантією безпечності препа-
рату згідно з його призначеним застосуванням 
і виконанням встановлених вимог щодо чистоти 
(якості) такого препарату та/або його відповід-
ності іншим обов’язковим вимогам, встанов-
леним відповідними технічними регламентами  
та/або умовами реєстрації (ст. 67) [4].

Реєстрація ветеринарних препаратів здійсню-
ється на платній основі. Так, оплата експертизи 
та випробування з метою реєстрації в Україні 
ветеринарних препаратів здійснюється за рахунок 
коштів заявника згідно з прейскурантом, затвер-
дженим відповідно до законодавства (ст. 99 Закону 
України «Про ветеринарну медицину»). Крім того, 
оплата послуг за проведення державним інспек-
тором ветеринарної медицини ветеринарно-сані-
тарного контролю товарів, що ввозяться на митну 
територію України, у тому числі з метою тран-
зиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) 
через державний кордон України в розмірі, що не 
перевищує розмір оплати за перевірку документів 
на товари, включається до складу єдиного збору 
відповідно до Закону України «Про єдиний збір, 
який справляється у пунктах пропуску (пунктах 
контролю) через державний кордон України» [4].

У відповідності до ст. 87 Закону України  
«Про ветеринарну медицину» ввезення вантажу  
в Україну або його транзит територією України 
здійснюється за таких умов: (1) міжнародний 
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ветеринарний сертифікат є повним, автентичним 
та відповідає товарам, які містяться у вантажі, 
якщо міжнародний ветеринарний сертифікат 
вимагається згідно з ветеринарно-санітарними 
заходами; (2) у товарах не виявлено симптомів 
або інших ознак хвороб, що підлягають повідо-
мленню; (3) виконується принаймні одна з таких 
умов: (а) у разі транзиту вантажу, за умови якщо 
опломбування, здійснене митним органом кра-
їни відправлення, не пошкоджено; (б) товар під-
падає під дію двосторонніх договорів про визна-
ння еквівалентності спеціальних або загальних 
ветеринарно-санітарних заходів між країною 
походження та Україною; (в) попередні вантажі 
з аналогічними товарами з країни походження 
та/або конкретної потужності (об’єкта) країни 
походження супроводжувалися дійсними міжна-
родними ветеринарними сертифікатами [4]. Слід 
звернути увагу на те, що згідно зі ст. 90 Закону 
України «Про ветеринарну медицину» за назвою 
«Процедури, що застосовуються, якщо міжнарод-
ний ветеринарний сертифікат не є прийнятним» 
указується, що в разі підтвердження факту, що 
міжнародний ветеринарний сертифікат не є при-
йнятним, вантаж має бути повернутий у країну 
відправлення або знищений за рахунок власника 
товару чи перевізника. Міжнародний ветери-
нарний сертифікат має бути надрукованим, мати 
серійний номер та відповідати типовій формі 
сертифіката, встановленій відповідними між-
народними організаціями, або за змістом і фор-
мою відповідати вимогам країни призначення 
[4]. Стосовно проведення експертизи та/або 
ідентифікації ветеринарних препаратів з метою 
їх подальшої державної реєстрації здійснюють 
Національне агентство ветеринарних препара-
тів та кормових добавок, яке функціонує на базі 
Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормо-
вих добавок, а ветеринарних імунобіологічних 
препаратів – Національне агентство ветеринар-
них імунобіологічних препаратів, яке функціонує 
на базі Державного науково-контрольного інсти-
туту біотехнології та штамів мікроорганізмів [4]. 
Зокрема, Державний департамент ветеринарної 
медицини з державною інспекцією ветеринар-
ної медицини є урядовим органом державного 
управління. Департамент здійснює: (1) видачу 
ветеринарних документів та перевірку їх досто-
вірності; (2) реєстрацію ветеринарних препара-
тів; (3) організацію розроблення і затвердження 
технічних регламентів на ветеринарні препарати; 
(4) ведення Державного реєстру ветеринарних 

препаратів; (5) організацію проведення оцінки  
використання ветеринарних препаратів та їх  
впливу на здоров’я тварин; (6) встановлення  
обмежень або заборони на імпорт, транзит  
та експорт товарів, інших об’єктів державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, 
що можуть переносити особливо небезпечні хво-
роби; (7) встановлення максимально допустимих 
рівнів залишкових кількостей ветеринарних пре-
паратів та забруднюючих речовин у кормах і біо-
логічному матеріалі (ст. 8) [4].

Варто зауважити, що необхідною є умова своє-
часної передачі інформації про державну реєстрацію 
ветеринарних препаратів до митних органів. Так, 
постановою КМ України від 21 листопада 2007 року 
№ 1349 «Про затвердження положень про державну 
реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових 
добавок, преміксів та готових кормів» встановлено 
механізм державної реєстрації ветеринарних пре-
паратів [11]. З метою посилення контролю за вве-
зенням на митну територію України ветеринарних 
препаратів функціонує Реєстр ветеринарних пре-
паратів, кормових добавок, преміксів та готових 
кормів. Згаданий Реєстр містить інформацію про 
зареєстровані в Україні ветеринарні препарати 
(премікси, кормові добавки, готові корми, ветери-
нарні препарати в тому числі ветеринарні імуно-
біологічні засоби), зокрема: (1) № реєстраційного 
посвідчення; (2) дата реєстрації, (3) дата, до якої 
дійсна реєстрація, (4) інформація про процедуру 
реєстрації, (5) група, (6) назва, (7) фармацевтична 
форма, (8) вид тварин, (9) вітчизняний /імпорт-
ний, (10) виробник, (11) країна виробника,  
(12) власник, (13) країна власника [12]. За допо-
могою інформації в Реєстрі ветеринарних пре-
паратів, кормових добавок, преміксів та готових 
кормів митники можуть перевірити достовірність 
факту реєстрації ветеринарних препаратів. Для 
митного контролю ветеринарних препаратів, які 
не зареєстровані, дозволяється ввозити на терито-
рію України виключно з метою: (1) державної реє-
страції в Україні; (2) експонування на виставках, 
ярмарках та конференціях; (3) наукових дослі-
джень (ст. 72) [4]. У разі катастрофи, стихійного 
лиха або спалаху хвороби тварин, які можуть 
призвести до зараження великої кількості тварин, 
Департамент може відповідно до встановленого 
порядку видати разовий дозвіл на імпорт кон-
кретного ветеринарного препарату, не зареєстро-
ваного для обігу та використання в Україні, за 
умови наявності документів, які підтверджують 
обіг і застосування цього препарату в країні, з якої 
він імпортується (ст. 72) [4].
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Наступною формою митного контролю вете-
ринарних препаратів, що переміщуються через 
митний кордон, є митний огляд, визначений 
ст. 338−340 МК України. Він передбачає зовнішній 
візуальний огляд ветеринарних препаратів, багажу 
фізичної особи, митних пломб та інших засобів 
ідентифікації товару для цілей митного контролю. 
При митному огляді ветеринарних препаратів 
посадова особа митного органу звіряє подані доку-
менти й відомості щодо ветеринарних препаратів 
з товаром, що є в наявності, і в разі їх ідентичності 
здійснює митне оформлення [3].

Переогляд ветеринарних препаратів про-
водиться в разі виявленого пошкодження або 
втрати митного забезпечення чи інших ознак 
можливого несанкціонованого доступу до товару 
(ч. 4 ст. 338 МК України). Крім того, огляд (пере-
огляд) ветеринарних препаратів, як форма митного 
контролю, здійснюється у випадках, якщо є під-
стави вважати, що зазначені товари переміщуються 
через митний кордон України з порушенням норм 
МК України та інших законів України з питань мит-
ної справи (ч. 5 ст. 338 МК України). Огляд і пере-
огляд ветеринарних препаратів відбувається тільки 
в присутності особи, яка їх переміщує через митний 
кордон України чи зберігає під митним контролем 
(ч. 6 ст. 338 МК України). Облік переміщуваних 
ветеринарних препаратів (ч. 1 ст. 341 МК України), 
який визначається як облік таких товарів, що здій-
снюється митним органом з метою проведення їх 
митного контролю [3]. Крім того, юридичні особи 
у випадку придбання, імпорту, експорту та реа-
лізації ветеринарних препаратів з метою оптової 
торгівлі в Україні повинні вести записи (облік) 
таких препаратів. Дані записів повинні періодично 
подаватись до Департаменту безпечності харчо-
вих продуктів та ветеринарної медицини, а також 
негайно надаватись державному ветеринарному 
інспектору за його запитом (ч. ч. 3-4 ст. 68) [4]. 
Формою митного контролю виступає й усне опи-
тування посадових і фізичних осіб, які здійснюють 
переміщення ветеринарних препаратів через мит-
ний кордон України. До форм митного контролю 
ветеринарних препаратів належить також огляд 
територій та приміщень складів тимчасового збе-
рігання, митних ліцензійних складів, територій 
вільних митних зон та інших місць, де знаходяться 
ветеринарні препарати, що підлягають митному 
контролю, чи провадиться діяльність, контроль за 
якою покладено на митні органи [3].

Іншою формою митного контролю ветеринар-
них препаратів, що переміщуються через митний 
кордон України, є перевірка їх обліку (ч. 1 ст. 344  

МК України). Також формою митного контролю 
ветеринарних препаратів, що переміщуються через 
митний кордон, є проведення документальних пере-
вірок дотримання вимог законодавства з питань 
державної митної справи, а також своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати мит-
них обкладень щодо лікарських засобів (ст. 345  
МК України). Підстави та порядок проведення 
митними органами документальних виїзних пере-
вірок визначено ст. ст. 346, 347 МК України, доку-
ментальні невиїзні перевірки – ст. 351 МК України, 
а оформлення результатів перевірок встановлено 
ст. 354 МК України [3].

Висновки. Переміщення ветеринарних пре-
паратів через митний кордон України можна оха-
рактеризувати як дозвільний, за наявності якого 
постійно зростає роль митних органів та їх поса-
дових осіб як суб’єктів митного контролю. Пере-
міщення ветеринарних препаратів через митний 
кордон України невід’ємно від здійснення поса-
довими особами митних органів процедур мит-
ного контролю. Останні здійснюються відповідно 
до порядку та умов, передбачених розділом XI 
МК України. Так, за змістом ч. Ч. 1-2 ст. 318 МК 
України митному контролю підлягають усі вете-
ринарні препарати, які переміщуються через мит-
ний кордон України. Митний контроль здійсню-
ється виключно митними органами відповідно 
МК України та інших законів України. При цьому 
згідно з ч. 3 ст. 318 МК України митний контр-
оль ветеринарних препаратів, які переміщуються 
через митний кордон, передбачає виконання мит-
ними органами мінімуму митних формальностей, 
необхідних для забезпечення дотримання законо-
давства України з питань митної справи.

Митний контроль ветеринарних препаратів, що 
переміщуються через митний кордон України, ‒ це 
сукупність заходів, які здійснюються з метою 
забезпечення додержання норм МК України, зако-
нів та інших нормативно-правових актів із питань 
митного законодавства України, її міжнародних 
договорів, а також правил, які регулюють перемі-
щення ветеринарних препаратів через митний кор-
дон України. Особливості переліку документів, які 
подаються для митного контролю ветеринарних 
препаратів, які переміщують через митний кор-
дон України, залежать від: (1) наявності або від-
сутності державної реєстрації; (2) суб’єктів, які їх 
переміщують; (3) мети, з якою ввозяться; (4) відо-
мостей, які подаються для здійснення митного 
контролю. Крім того, особливістю також є те, що 
ввезення на територію України, транзит товарів, 
ветеринарних препаратів, які переміщуються через 
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митний кордон, зокрема, здійснюються виключно 
через призначені прикордонні інспекційні пости, 
які мають карантинні станції та призначені для вве-
зення, транзиту товарів. Зазначене узгоджується 
з положеннями ч. 1 ст. 81 Закону України «Про 
ветеринарну медицину». При здійсненні митного 
контролю ветеринарні препарати, які переміщу-

ються через митний кордон, повинні супроводжу-
ватися оригіналами міжнародних ветеринарних 
сертифікатів, підписаних державним ветеринар-
ним інспектором країни походження, як це перед-
бачається відповідними ветеринарно-санітарними 
заходами (п. 2 ч. 1 ст. 83 ЗУ «Про ветеринарну 
медицину»).
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Zorina O.G. FORMS OF CUSTOMS CONTROL OF VETERINARY DRUGS  
TRANSPORTED ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF UKRAINE

The article analyzes the forms of customs control of veterinary drugs transported across the customs border 
of Ukraine in accordance with Art. 336 of the Cuctoms Code of Ukraine. Established the author’s definition 
of the form of customs control of veterinary drugs transported across the customs border of Ukraine. It is 
proposed that under the customs control of veterinary drugs transported across the customs border of Ukraine, 
we understand the totality of measures taken to ensure compliance with the norms of the Cuctoms Code of 
Ukraine, laws and other regulatory legal acts on the customs legislation of Ukraine, its international treaties, 
as well as rules governing the movement of veterinary drugs across the customs border of Ukraine.

The purpose of this article is to establish the types of forms of customs control of veterinary drugs transported 
across the customs border of Ukraine and disclose their features. It is argued that the list of documents 
submitted for customs control of veterinary drugs is moved across the customs border of Ukraine, depending 
on: (1) the presence or absence of state registration; (2) subjects, they are moved; (3) the purpose for which 
it is carried out; (4) information submitted for customs control. This list of documents for the implementation 
of customs control of veterinary drugs transported across the customs border of Ukraine is presented and 
characterized. It has been established that in order to strengthen control over the import of veterinary drugs 
into the customs territory of Ukraine, the Register of veterinary drugs, feed additives, premixes and ready-made 
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feeds is functioning, and the presence of information in the Register is a prerequisite for the timely transfer of 
information on state registration of veterinary drugs to the customs authorities. It has been established that 
the movement of veterinary drugs across the customs border of Ukraine can be characterized as permissive, 
in the presence of which the role of customs authorities and their officials as subjects of customs control is 
constantly increasing.

Key words: veterinary drugs, forms of customs control, movement of veterinary drugs across the customs 
border of Ukraine, legal regulation.


