Додаток до
Сертифіката здоров’я на експорт
перероблених харчових продуктів з України
до Королівства Саудівської Аравії
Погоджена форма сертифікату здоров’я оформлюється на перероблені харчові продукти
згідно з нижченаведеною класифікацією, встановленою відповідно до Регламенту Ради країн
Перської затоки Guide for control on imported foods (в редакції 2017 року).
Перероблені харчові продукти (processed food) – харчові продукти отримані з продуктів
одного типу, які були піддані одному з таких типів переробки, як консервування, кулінарна
обробка, заморожування, зневоднення або фрезування, але не відносяться до таких видів
категорій Регламенту Ради країн Перської затоки, як м'ясо та м’ясні продукти; риба та рибні
продукти; яєць та яєчних продуктів; мед та продукти бджільництва.
Додаткові умови діють до певних видів харчових продуктів, які вимагають наявність вимог за
стандартом халяль.
Код товару згідно
з класифікацією
Назва товару
КСА
02.0 Fats and oils, and fat emulsions
Жири та олія, та жирові емульсії
02.1 Fats and oils essentially free from water
Жири та олії, що не містять води
02.1.1 Butter oil, anhydrous milkfat, ghee
Топлене масло, безводний молочний жир, гхі
02.1.2 Vegetable oils and fats
Рослинні масла і жири
02.1.3 Tallow, fish oil, and other animal fats
Сало (смалець), риб'ячий жир та інші тваринні
жири
02.2 Fat emulsions mainly of type water-in-oil
Жирові емульсії в основному типу вода-вмаслі
02.2.1 Butter
Вершкове масло
02.2.2 Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads
Жирові спреди, молочно-жирові спреди і
змішані спреди
02.3 Fat emulsions mainly of type oil-in-water,
including mixed and/or flavoured products based
on fat emulsion
Жирові емульсії в основному типу вода-вмаслі, включаючи змішані та / або
ароматизовані продукти на основі жирової
емульсії

Додаткові умови

02.4 Fat-based desserts excluding dairy-based dessert
products of food category 01.7
Десерти на жировій основі, за винятком
десертів на основі молочної продукції,
категорії харчових продуктів 01.7
03.0 Edible ices, including sherbet and sorbet
Їстівні льоди, у тому числі шербет та сорбет
04.0 Fruits and vegetables (including mushrooms and
fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and
aloevera), seaweeds, and nuts and seeds
Фрукти та овочі (включаючи гриби,
коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера), морські водорості, горіхи
та насіння
04.1.2 Processed fruit
Перероблені фрукти
04.1.2.1 Frozen fruit
Заморожені фрукти
04.1.2.2 Dried fruit
Сухофрукти
04.1.2.3 Fruit in vinegar, oil, or brine
Фрукти в оцті, олії або розсолі
04.1.2.4 Canned or bottled (pasteurized) fruit
Консервовані або розфасовані у скляну тару
(пастеризовані) фрукти
04.1.2.5 Jams, jellies, marmalades
Джеми, желе, мармелад
04.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g., chutney) excluding
products of food category*
Спреди на фруктовій основі (наприклад,
чатні), за винятком продуктів харчової
категорії*
04.1.2.7 Candied fruit
Цукати
04.1.2.8 Fruit preparations, including pulp, purees, fruit
toppings and coconut milk
Заготовки з фруктів, включаючи м'якоть
(пульпа), пюре, начинки з фруктів та
кокосового молока
04.1.2.9 Fruit-based desserts, incl. fruit-flavoured waterbased desserts
Десерти на основі фруктів, вкл. фруктові
ароматизовані десерти на водній основі
4.1.2.10 Fermented fruit products
Ферментовані фруктові продукти

04.1.2.11 Fruit fillings for pastries
Фруктові начинки для кондитерських
виробів
04.1.2.12 Cooked fruit
Приготовлені фрукти
04.2 Vegetables (including mushrooms and fungi,
roots and tubers, pulses and legumes, and
aloevera), seaweeds, and nuts and seeds
Овочі (включаючи гриби, коренеплоди та
бульби, бобові овочі та бобові культури,
алоевера), морські водорості, горіхи та
насіння
04.2.2 Processed vegetables (including mushrooms and
fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and
aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds
Перероблені овочі (включаючи гриби,
коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера), морські водорості, горіхи
та насіння
04.2.2.1 Frozen vegetables (including mushrooms and
fungi, roots and tubers,pulses and legumes, and
aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
Заморожені овочі (включаючи гриби,
коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера), морські водорості, горіхи
та насіння
04.2.2.2 Dried vegetables (including mushrooms and
fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and
aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds
Сушені овочі (включаючи гриби, коренеплоди
та бульби, бобові овочі та бобові культури,
алоевера), морські водорості, горіхи та
насіння
04.2.2.3 Vegetables (including mushrooms and fungi,
roots and tubers, pulses and legumes, and aloe
vera), and seaweeds in vinegar, oil, brine, or
soybean sauce
Овочі (включаючи гриби, коренеплоди та
бульби, бобові овочі та бобові культури,
алоевера) та морські водорості в оцті, олії,
розсолі або соєвому соусі
04.2.2.4 Canned or bottled (pasteurized) or retort pouch
vegetables (including mushrooms and fungi, roots
and tubers, pulses and legumes, and aloe vera),
and seaweeds
Консервовані або розфасовані у скляну тару
(пастеризовані) фрукти або овочі у
стерильних пакетах (включаючи гриби,

коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера) та морські водорості
04.2.2.5 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots
and tubers, pulses and legumes, and aloe vera),
seaweed, and nut and seed purees and spreads
(e.g., peanut butter)
Пюре та спреди з овочів (включаючи гриби,
коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера), з морських водоростей,
горіхів та насіння (наприклад, арахісове
масло)
04.2.2.6 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots
and tubers, pulses and legumes, and aloe vera),
seaweed, and nut and seed pulps and preparations
(e.g., vegetable desserts and sauces, candied
vegetables) other than food category 04.2.2.5
М’якоть (пульпа) та заготовки з овочей
(включаючи гриби, коренеплоди та бульби,
бобові овочі та бобові культури, алоевера), з
морських водоростей, горіхів та насіння
(наприклад, рослинні десерти та соуси,
цукристі овочі), крім категорії харчових
продуктів 04.2.2.5
04.2.2.7 Fermented vegetable (including mushrooms and
fungi, roots and tubers,pulses and legumes, and
aloe vera) and seaweed products, excluding
fermented soybean products of food categories
06.8.6, 06.8.7, 12.9.1,12.9.2.1 and 12.9.2.3
Ферментовані овочі (включаючи гриби,
коренеплоди та бульби, бобові овочі та бобові
культури, алоевера) та продукти з морських
водоростей, за винятком ферментованих
соєвих продуктів категорії харчових продуктів
06.8.6, 06.8.7, 12.9.2.3 і 12.9.1,12.9.2.1
04.2.2.8 Cooked or fried vegetables (including
mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses
and legumes, and aloe vera), and seaweeds
Приготовані або смажені овочі (включаючи
гриби, коренеплоди та бульби, бобові овочі та
бобові культури, алоевера) та морські
водорості
05.0 Confectionery
Кондитерські вироби
05.1 Cocoa products and chocolate products including
imitations and chocolate substitutes
Какао-продукти і шоколадні вироби,
включаючи імітації та замінники шоколаду
05.1.1 Cocoa mixes (powders) and cocoa
mass/cake

Какао-суміші (порошки) і какао маса (терте
какао)/шрот
05.1.2 Cocoa mixes (syrups)
Какао-суміші (сиропи)
05.1.3 Cocoa-based spreads, incl. fillings
Спреди на основі какао, включаючи
начинки
05.1.4 Cocoa and chocolate products
Какао та шоколадні вироби

05.1.5 Imitation chocolate, chocolate substitute
products
Імітація шоколаду, замінник шоколадних
продуктів

сертифікат халяль
Сертифікат халяль
потрібен лише при
використанні будьяких компонентів
тваринного
походження
сертифікат халяль

05.2 Confectionery including hard and soft candy,
nougats, etc. other than food categories 05.1,
05.3,and 05.4
Кондитерські вироби, включаючи льодяники
та м'які цукерки, нуги тощо, крім категорій
продуктів 05.1, 05.3 та 05.4
05.2.1 Hard candy
Льодяники
05.2.2 Soft candy
М'які цукерки

сертифікат халяль

05.2.3 Nougats and marzipans
Нуга і марципани

сертифікат халяль

05.3 Chewing gum
Жувальні гумки
05.4 Decorations (e.g., for fine bakery wares),
toppings (non-fruit), and sweet sauces
Кодерські прикраси (наприклад, для дрібних
хлібобулочних кондитерських виробів),
начинки (без фруктів) та солодкі соуси
06.0 Cereals and cereal products, derived from cereal
grains, from roots and tubers, pulses, legumes and
pith or soft core of palm tree, excluding bakery
wares of food category 07.0
Злаки і зернові продукти, отримані з хлібних
злаків, з коренеплодів і бульбоплодів, бобових
овочів, бобових культур та стовбура або м'якої
серцевини пальмового дерева, за винятком
хлібобулочних виробів харчової категорії 07.0

сертифікат халяль

06.2.2 Starches
Крахмалі
06.3 Breakfast cereals, including rolled oats
Зернові пластівці для сніданку, в тому числі
вівсяні пластівці
06.4 Pastas and noodles and like products (e.g. rice
paper, rice vermicelli, soybean pastas and
noodles)
Паста та локшина та аналогічні продукти
(наприклад, рисовий папір, рисова вермішель,
пасти та лапша з соєвих бобів)
06.4.1 Fresh pastas and noodles and like products
Свіжі пасти та локшина та аналогічні
продукти
06.4.2 Dried pastas and noodles and like products
Сушені паста та локшина та аналогічні
продукти
06.4.3 Pre-cooked pastas and noodles and like
products
Попередньо приготовлені пасти та локшина та
аналогічні продукти
06.5 Cereal and starch based desserts (e.g., rice
pudding, tapioca pudding)
Десерти на основі зернових та крохмалю
(наприклад, рисовий пудинг, пудинг тапіоку)
06.6 Batters (e.g., for breading or batters for fish or
poultry)
Рідке тісто (кляр) (напр., для панірування або
випічки риби або птиці)
06.7 Pre-cooked or processed rice products, including
rice cakes (Oriental type only)*
Попередньо приготовані або перероблені
рисові продукти, в тому числі рисові тістечка
(тільки східного типу)*
12.5 Soups and broths
Супи та бульйони
12.5.1 Ready-to-eat soups and broths, including canned,
bottled, and frozen
Готові до вживання супи та бульйони, в тому
числі консервовані, розфасовані в пляшки та
заморожені
12.5.2 Mixes for soups and broths
Суміші для супів і бульйонів
12.6 Sauces and like products
Соуси та аналогічні продукти

12.6.1 Emulsified sauces and dips (e.g., mayonnaise,
salad dressing, onion dips)
Емульговані соуси та діпи (наприклад,
майонез, дрессінг для салату, соус з цибулі)
12.6.2 Non-emulsified sauces (e.g., ketchup, cheese
sauce, cream sauce, brown gravy)
Неемульговані соуси (наприклад, кетчуп,
сирний соус, вершковий соус, коричневий
соус (м’ясна підлива))
12.6.3 Mixes for sauces and gravies
Суміші для соусів і підлив
12.6.4 Clear sauces (e.g., fish sauce)
Прозорі соуси (наприклад, рибний соус)
12.7 Salads (e.g., macaroni salad, potato salad) and
sandwich spreads excluding cocoa-and nut-based
spreads of food categories 04.2.2.5 and 05.1.3
Салати (наприклад, салат з макаронних
виробів, картопляний салат) та сандвічеві
спреди, за винятком спредів на основі какао та
горіхів категорій продуктів 04.2.2.5 та 05.1.3
12.8 Yeast and like products
Дріжджі та аналогічні продукти
12.9 Soybean-based seasonings and condiments
Приправи та заправки на основі соєвих
бобів
12.9.1 Fermented soybean paste (e.g., miso)
Ферментована соєва паста (наприклад, місо)
12.9.2 Soybean sauce
Соєвий соус
12.9.2.1 Fermented soybean sauce
Ферментований соєвий соус
12.9.2.2 Non-fermented soybean sauce
Не ферментований соєвий соус
12.9.2.3 Other soybean sauces
Інші соєві соуси
12.10 Protein products other than from soybeans
Білкові (протеїнові) продукти, крім соєвих
бобів
13.6 Food supplements
Харчові добавки
14.0 Beverages, excluding dairy products
Напої, крім молочних продуктів
14.1 Non-alcoholic ("soft") beverages
Безалкогольні напої

14.1.1 Waters
Води
14.1.1.1 Natural mineral waters and source waters
Природні мінеральні та джерельні води
14.1.1.2 Table waters and soda waters
Столові та газовані води
14.1.2 Fruit and vegetable juices
Фруктові та овочеві соки
14.1.2.1 Fruit juice
Фруктові соки
14.1.2.2 Vegetable juice
Овочеві соки
14.1.2.3 Concentrates for fruit juice
Концентрати для фруктового соку
14.1.2.4 Concentrates for vegetable juice
Концентрати для овочевого соку
14.1.3 Fruit and vegetable nectars
Фруктові та овочеві нектари
14.1.3.1 Fruit nectar
Фруктовий нектар
14.1.3.2 Vegetable nectar
Овочевий нектар
14.1.3.3 Concentrates for fruit nectar
Концентрати для фруктових нектарів
14.1.3.4 Concentrates for vegetable nectar
Концентрати для овочевих нектару
14.1.4 Water-based flavoured drinks, including "sport,"
“energy,” or "electrolyte" drinks and particulated
drinks
Ароматичні напої на водній основі,
включаючи "спортивні", "енергетичні" напої
або напої "електроліти" та гранульовані
напої
14.1.4.1 Carbonated water-based flavoured drinks
Газовані ароматизовані напої на водній
основі
14.1.4.2 Non-carbonated water-based flavoured drinks,
including punches*
Негазовані ароматизовані напої на водній
основі, у тому числі пунши*
14.1.4.3 Concentrates (liquid or solid) for water-based
flavoured drinks
Концентрати (рідкі або гранульовані) для
ароматизованих напоїв на водній основі

14.1.5 Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions,
and other hot cereal and grain beverages,
excluding cocoa
Кава, замінники кави, чай, трав'яні настої та
інші гарячі злакові та зернові напої, крім
какао
15.0 Ready-to-eat savouries
Готові до вживання закуски
15.1 Snacks - potato, cereal, flour or starch based
(from roots and tubers, pulses and legumes)
Закуски - на основі картоплі, крупи, борошна
або крохмалю (з коріння та бульб, бобів та
бобових культур)
15.2 Processed nuts, including coated nuts and nut
mixtures (with e.g., dried fruit)
Перероблені горіхи, включаючи горіхи
покриті їстівною оболонкою і горіхові суміші
(наприклад, з, сухофруктами)

* Умови сертифікації зазначених типів товарів, необхідно уточнювати через імпортера

Необхідні документи та сертифікати здоров’я
Всі вантажні партії імпортованих до Королівства Саудівська Аравія перероблених харчових
продуктів повинні супроводжуватися оригіналом сертифіката здоров’я, виданим
Компетентним
органом
країни-походження
чи
офіційно
визнаним
органом
(Держпродспоживслужба).
Сертифікат здоров’я повинен засвідчити відповідність вимогам країн Ради з питань
співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), та, при необхідності,
відповідним вимогам до здоров'я тварин і рослин.
Документи видані або затверджені відповідним Компетентним органом або офіційно
визнаним органом або іншою уповноваженою установою в країні походження повинні
включати:


митну декларацію;



дозвіл на ввезення (видається в країні-призначення);



торгова ліцензія /Торговий реєстр у відповідній сфері;



сертифікат здоров’я;



список з описом вмісту;



сертифікат халяль забою худоби для м'яса та птиці / сертифікат халяль на харчові
продукти, що містять інгредієнти тваринного походження відповідно до вимог,
зазначених у Регламенті Ради країн Перської затоки Guide for control on imported foods.



супровідна документація для будь-яких тверджень, що використовувалися у
маркуванні (твердження про поживну цінність, твердження про користь для здоров'я та
інші твердження) у випадку, якщо є відповідна вимога. Твердження про поживну
цінність та твердження про користь для здоров'я для харчових продуктів буде
прийнятним лише у випадку, якщо твердження та їх формулювання були затверджені
міжнародно визнаними науковими органами.



данні реєстрації температур, якщо є відповідна вимога.



будь-яка додаткова документація, як вимагається компетентними органами РСАДПЗ,
в разі інцидентів і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Стандарти РСАДПЗ доступні за посиланням:
https://www.gso.org.sa/gso-website/?lang=en

