ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______________ 2018 р. № _______

ПОРЯДОК
встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів
1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення спеціальних умов імпорту
харчових продуктів та кормів (далі – спеціальні умови імпорту) відповідно до
статті 60 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я
та благополуччя тварин" (далі – Закон).
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі.
3. Встановлення спеціальних умов імпорту є винятковим засобом усунення
чи зменшення до прийнятного рівня загрози для здоров'я людини та/або тварини,
пов’язаної із ризиком наявності небезпечного фактору у вантажі, що ввозиться
(пересилається) на митну територію України. Оцінка відповідного ризику повинна
здійснюватися на основі достовірної, точної та актуальної інформації.
4. Затвердження переліку країн-експортерів, з яких дозволяється ввезення
(пересилання) на митну територію України вантажів з окремими видами харчових
продуктів та кормів, застосовується як спеціальна умова імпорту, лише якщо
очікувана кількість країн-експортерів, які виявлять намір щодо включення до
вказаного переліку, є незначною. Відповідний розрахунок здійснюється на основі
статистики щодо ввезення (пересилання) вантажів з окремими видами харчових
продуктів та кормів.
5. Затвердження спеціальних форм міжнародних сертифікатів, якими
повинні супроводжуватися вантажі з окремими видами харчових продуктів та
кормів, застосовується як спеціальна умова імпорту лише щодо харчових
продуктів та кормів, які згідно з загальними умовами імпорту не повинні
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супроводжуватися міжнародними сертифікатами або щодо яких загальні форми
міжнародних сертифікатів не містять необхідної інформації.
6. Особливі умови імпорту вантажів з окремими видами харчових продуктів
та кормів можуть включати встановлення вимог щодо:
1) території або потужності походження тварин, з яких отримано харчові
продукти та корми тваринного походження, стосовно статусу хвороб, до яких є
сприйнятливими такі тварини;
2) проведення діагностичних досліджень стосовно тварин, з яких отримано
харчові продукти та корми тваринного походження, та/або умов їх вакцинацій
та/або карантинування;
3) обробки та/або переробки харчових продуктів та кормів тваринного
походження залежно від території їх походження (країна, регіон, компартмент);
4) обов'язковості ввезення вантажу через призначений прикордонний
інспекційний пост або призначений пункт пропуску на державному кордоні
України;
5) обов'язковості проведення лабораторного дослідження (випробування)
відібраного з вантажу зразка та супроводження вантажу відповідним висновком
(звітом) акредитованої лабораторії;
6) обов'язковості іншого заходу за умови, що такий застосовується хоча б
однією країною-експортером щодо вантажів, які ввозяться (пересилаються) на її
територію.
7. Спеціальні умови імпорту встановлюються, якщо відповідна загроза для
здоров'я людини та/або тварини не усувається чи не зменшується до прийнятного
рівня навіть після встановлення та застосування максимальної періодичності
(100 %) фізичних перевірок, у тому числі лабораторних досліджень, вантажів з
відповідними харчовими продуктами та/або кормами.
8. Держпродспоживслужба на підставі результатів державного контролю
вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України, результатів державного контролю потужностей
України, якими встановлено невідповідність харчових продуктів або кормів, що
походять з інших країн, а також інформації, отриманої від компетентних органів
країн-експортерів, регулярно здійснює оцінку відповідного ризику та у разі
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перевищення ним прийнятного рівня надає пропозиції щодо необхідності
встановлення спеціальних умов імпорту.
9. Пропозиції Держпродспоживслужби про необхідність встановлення
спеціальних умов імпорту містять такі відомості:
1) період збирання інформації, що стала підставою для надання пропозицій;
2) інформацію про небезпечний фактор, загроза наявності якого у вантажах з
харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України, є підставою для надання пропозицій;
3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності
небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного
контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного
небезпечного фактора;
5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у
харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені
(переслані) у встановленому порядку на митну територію України;
6) інформація про інші країни, які встановили спеціальні умови імпорту у
зв'язку з загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих
ними вантажах з харчовими продуктами та кормами;
7) вид (види) спеціальних умов імпорту, які необхідно встановити для
усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози наявності у вантажах
небезпечного фактора.
Пропозиції
оприлюднюється
на
офіційному
веб-сайті
Держпродспоживслужби до направлення до Мінагрополітики.
10. Мінагрополітики протягом 1 місяця після отримання відповідних
пропозицій встановлює спеціальні умови імпорту.
11. Держпродспоживслужба забезпечує облік інформації, яка дозволяє
оцінити ефективність встановлених спеціальних умов імпорту.
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12. Якщо недоцільно подальше застосування встановлених спеціальних
умов імпорту, Держпродспоживслужба надає пропозиції про необхідність
скасування спеціальних умов імпорту, в яких зазначаються відповідні відомості,
зазначені у підпунктах 1 – 5 пункту 10 цього Порядку.
Пропозиції
оприлюднюється
на
офіційному
веб-сайті
Держпродспоживслужби до направлення до Мінагрополітики.
13. Рішення про скасування спеціальних умов імпорту приймається
протягом 1 місяця, після отримання відповідних пропозицій.

