ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від

2017 р. №

ПОРЯДОК
проведення перевірок системи державного контролю країнекспортерів, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на
територію України харчових продуктів тваринного походження, ведення
реєстру таких країн, та проведення перевірок потужностей, що
виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення
(пересилання) на митну територію України, ведення реєстру таких
потужностей

1.

Цей порядок визначає механізм проведення перевірок системи

державного контролю країн-експортерів, з яких може здійснюватися
ввезення

(пересилання)

на

територію

України

харчових

продуктів

тваринного походження, ведення реєстру таких країн, та проведення
перевірок потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного
походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України,
ведення реєстру таких потужностей.
2.

Внесення

до

реєстру

країн-експортерів,

з

яких

може

здійснюватися ввезення (пересилання) на митну територію України харчових
продуктів тваринного походження, здійснюється за результатами офіційної
перевірки системи державного контролю країни-експортера за поданням її
компетентного органу (далі – реєстр країн-експортерів).
3.

Формування реєстру потужностей, що виробляють харчові

продукти тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну
територію України, здійснюється за поданням компетентного органу країни
знаходження таких потужностей (далі – реєстр потужностей).
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4.

Інформація про країни-експортери та потужності в таких країнах,

які на момент введення в дію Закону України "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" мають історію ввезення
на територію України харчових продуктів тваринного походження, вноситься
до реєстру країн-експортерів та реєстру потужностей автоматично без
додаткових дій з боку компетентного органу протягом 10 днів з дати
набрання чинності цим Порядком. Внесення змін до зазначених реєстрів, а
також виключення їх з реєстрів здійснюється на загальних умовах,
встановлених цим Порядком.
5.
експортера

Офіційна перевірка системи державного контролю країнита перевірка потужностей, що виробляють харчові продукти

тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію
України, здійснюється на предмет дотримання вимог законодавства України
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, ветеринарносанітарних вимог України.
6.

Перевірка системи державного контролю країни-експортера та

потужностей, що виробляють харчові продукти тваринного походження для
їх ввезення (пересилання) на митну територію України здійснюється
державними інспекторами ветеринарної медицини компетентного органу, що
реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів (далі – компетентний орган).
7.

За 60 днів до проведення процедур перевірки системи

державного контролю країни-експортера та перевірки потужностей, що
виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення
(пересилання) на митну територію України, компетентний орган України має
погодити з країною-експортером план проведення відповідної перевірки
(далі – план проведення перевірки). Такий план має включати інформацію
щодо цілей, обсягу та організаційного процесу відповідних перевірок.
8.

План проведення перевірки має містити таку інформацію:
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мета інспекції (місії);
передумова (офіційний запит, пропозиція України тощо);
попередньо отримана інформація:
компетентний орган країни-експортера;
введення в експлуатацію підприємства (експлуатаційний дозвіл);
офіційний контроль продукції та його розміщення на світовому ринку;
процедури затвердження (ухвалення підприємств на експорт);
контроль на фермах (сировинні зони):
простежуваність тварин, птиці (система ідентифікації);
державний моніторинг хвороб тварин та птиці (статус країни в МЕБ);
національні

програми

контролю

(боротьби)

із

хворобами,

що

підлягають обов’язковому повідомленню та іншими в т.ч. спільними для
людей та тварин;
дозабійна

та

післязабійна

експертиза

тварин,

птиці

тощо

(еквівалентність);
державний контроль на об’єктах (принципи, еквівалентність);
навчання персоналу стосовно вимог України, сертифікація;
використання імпортної сировини, державне ухвалення імпортних
постачальників;
державна оцінка дієвості відомчих систем контролю якості та безпеки
продукції тваринного походження;
офіційний відбір зразків, державний моніторинг, в тому числі залишків
ветеринарних препаратів та інших забруднювачів (еквівалентність).
Наявність лабораторій:
структура лабораторної мережі, акредитація в системі ISO;
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участь в міжнародних лабораторних раундах, незалежність;
відбір

зразків,

еквівалентність

методів

досліджень,

експертних

висновків.
9.

Інспектування здійснюється за рахунок Державного бюджету в

межах передбачених законодавством із урахуванням принципу незалежності
інспекторів.
10.

Під час здійснення перевірки заходів контролю країн-експортерів

та експортних потужностей компетентний орган України дотримується
вимог статті 8 та додатку С до Угоди СОТ про застосування санітарних та
фітосанітарних заходів.
11.

Перевірка системи державного контролю країни-експортера

здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
законодавство країни-експортера щодо:
продуктів тваринного походження;
використання ветеринарних препаратів, включаючи вимоги щодо їх
заборони або реєстрації/дозволу до використання, розповсюдження та
розміщення на ринку та вимоги щодо регулювання та інспектування;
виготовлення та використання кормів, включаючи процедури стосовно
використання добавок та препаратів, виготовлення та використання
лікувальних кормів, а також гігієнічних вимог до якості сировини, що
використовується для виготовлення кормів та кінцевого продукту;
структура

та

організація

діяльності

компетентного

органу

(компетентних органів) країни-експортера, їх ступінь незалежності та
повноваження, які вони мають для ефективного застосування відповідного
законодавства;
професійна підготовки персоналу щодо проведення державного
контролю;
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ресурси, включаючи діагностичні засоби, які компетентний орган
(компетентні органи) мають у своєму розпорядженні;
наявність та впровадження задокументованих процедур та систем
контролю;
ситуація стосовно здоров’я тварин та процедури повідомлення
відповідних міжнародних організацій про спалахи захворювань у тварин;
здійснення державного контролю за імпортом продуктів тваринного
походження;
гарантії, які може надати країна-експортер стосовно відповідності або
еквівалентності вимогам законодавства України про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів;
гігієнічні вимоги, що застосовуються до продуктів тваринного
походження під час виробництва, переробки, переміщення, зберігання та
транспортування;
інформація стосовно історії продажу продуктів тваринного походження
з країн-експортерів

та результати будь-якого проведеного контролю

імпорту;
результати попередніх перевірок, що були проведені у країніекспортері,

зокрема

результати

перевірки

компетентного

органу

(компетентних органів), та заходи яких вжив компетентний орган
(компетентні органи) на основі рекомендацій, що їм були надані після
проведення відповідних перевірок;
наявність,

впровадження

та

оприлюднення

схваленої

програми

та

повідомлення

схваленої

програми

контролю зоонозів;
наявність,

впровадження

контролю за залишками (ветеринарних препаратів).

6

12.

За результатами проведених перевірок компетентним органом

України складається звіт про проведення перевірки. Звіт подається
державними інспекторами ветеринарної медицини компетентного органу
протягом 10 робочих днів з дня проведення перевірки. В звіті надаються
висновки щодо відповідності системи державного контролю країниекспортера вимогам, передбачених пунктом 5 цього Порядку та доцільності
внесення

країни-експортера

до

реєстру

країн-експортерів,

а

проінспектованих потужностей – до реєстру потужностей, з яких може
здійснюватися ввезення (пересилання) на територію України харчових
продуктів тваринного походження.
Після проведення інспектування потужності протягом 20 календарних
днів державними інспекторами ветеринарної медицини компетентного
органу готується проект звіту та висновок, який може бути змінений на
протязі 15 календарних днів із урахуванням коментарів та додатків з боку
інспектованої сторони. Якщо на протязі 15 календарних днів із моменту
отримання проекту звіту коментарі не були надані, звіт публікується в
незміненому вигляді на офіційному веб-сайті компетентного органу.
13. Описова частина висновку повинна містити узагальнені дані,
посилання на розділи тексту проекту звіту, порівняння законодавчих вимог
інспектованої країни з українськими та посилання на рекомендовані заходи
(рекомендації).
14.

Висновок проекту звіту повинен бути зрозумілим, чітким,

розміщатися в кінці описової частини та бути наступного змісту:
відповідає вимогам національного законодавства України з питань
ветеринарної медицини та безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів (Законам України "Про ветеринарну медицину" та "Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"),
тобто система державного контролю та нагляду в інспектованій країні
еквівалентна аналогічним вимогам в Україні, або її вимоги є більш
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жорсткими та задовольняють компетентний орган в питаннях гарантій
безпеки продукції та сировини тваринного походження;
не відповідає вимогам національного законодавства України з питань з
питань ветеринарної медицини та безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів (Законам України "Про ветеринарну медицину" та "Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"),
тобто система державного контролю та нагляду в інспектованій країні не
еквівалентна аналогічним вимогам в Україні, або її вимоги є менш
жорсткими та не задовольняють компетентний орган в питаннях гарантій
безпеки продукції та сировини тваринного походження;
відповідає вимогам національного законодавства України з питань з
питань ветеринарної медицини та безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів (Законам України "Про ветеринарну медицину" та "Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів") за
умови двосторонньої письмової домовленості, спільному узгодженні окремих
умов імпортно-експортних операцій, досліджень, наданні державних гарантій
тощо, тобто система державного контролю та нагляду в інспектованій країні в
більшості еквівалентна аналогічним вимогам в Україні, або її вимоги в
деяких

моментах,

показниках,

принципах

є

більш

жорсткими

та

задовольняють компетентний орган України, або навпаки є менш жорсткими
та не задовольняють компетентний орган України в питаннях гарантій
безпеки продукції та сировини тваринного походження. Але можуть бути
враховані за умови двосторонньої письмової домовленості, спільному
узгодженні окремих умов імпортно-експортних операцій, досліджень,
наданні державних гарантій тощо.
15. Рекомендації
Рекомендації

містять

завершують
конкретні

звіт

дані

про

незалежно
виявлені

від

висновку.

невідповідності

українському законодавству (вимогам), із обов’язковим посиланням на
положення нормативно-правового акту.
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16. Після проведення інспектування та узгодження кінцевого звіту він
у

повному

обсязі

оприлюднюється

на

офіційному

сайті

Держпродспоживслужби. Коментарі компетентного органу інспектованої
країни-експортера оприлюднюються тільки в розрізі запланованих заходів
щодо

наданих

українськими

державними

інспекторами

ветеринарної

медицини зауважень.
17.

Після оприлюднення звіту країна-експортер вноситься до реєстру

країн-експортерів, з яких може здійснюватися ввезення на територію України
харчових продуктів тваринного походження.
18.

Реєстр країн-експортерів, з яких може здійснюватися ввезення на

територію України харчових продуктів тваринного походження включає таку
інформацію:
назва країни;
категорія продукції, що дозволена до ввезення (пересилання) на митну
територію України;
примітки (у разі необхідності);
дата подання запиту на внесення до переліку країн-експортерів;
номер та дата рішення компетентного органу про внесення до реєстру
країн-експортерів;
номер та дата рішення компетентного органу про виключення з реєстру
країн-експортерів.
19.

Виключення

з

реєстру

країн-експортерів

здійснюється

компетентним органом у результаті порушення вимог, визначених пунком 5
цього Порядку.
20.

Компетентний орган країни-експортера складає та регулярно

оновлює перелік/реєстр потужностей, що виробляють харчові продукти
тваринного походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію
України, а також своєчасно повідомляє компетентний орган України про
будь-які зміни у цьому переліку/реєстрі.
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21.

Потужність може бути внесено до реєстру потужностей, що

виробляють харчові продукти тваринного походження для їх ввезення
(пересилання) на митну територію України лише у випадку, якщо
компетентний орган країни-експортера гарантує, що:
вимоги, що застосовуються до потужностей, з яких харчові продукти
тваринного походження можуть ввозитися (пересилатися) на митну
територію

України,

відповідають

або

є

еквівалентними

вимогам

законодавства України про безпечність та окремі показники якості харчових
продуктів та ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (включаючи
потужності, з яких постачається сировина);
потужності, що виробляють харчові продукти тваринного походження
для їх ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають
регулярному контролю з боку компетентного органу (компетентних органів)
країни-експортера;
компетентний орган (компетентні органи) країни-експортера мають
офіційні повноваження зупинити експорт з потужностей на територію
України у випадку, якщо потужності не відповідають вимогам абзацу 2
пункту 23.
23.

Потужності, що виробляють харчові продукти тваринного

походження для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, при
внесенні їх до реєстру потужностей поділяються на такі категорії:
Категорія I: м'ясо домашніх копитних;
Категорія II: м'ясо домашньої птиці та зайцеподібних;
Категорія III: м'ясо диких тварин, вирощених на фермі;
Категорія IV: м'ясо диких тварин;
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Категорія V: січене м’ясо, м’ясні напівфабрикати та м'ясо механічного
обвалювання;
Категорія VI: м’ясні продукти;
Категорія VII: живі двостулкові молюски;
Категорія VIII: рибні продукти;
Категорія IX: сире молоко, молозиво, молочні продукти та продукти на
основі молозива;
Категорія X: яйця;
Категорія XI: жаб’ячі лапки та равлики;
Категорія XII: топлені тваринні жири та шкварки;
Категорія XIII: оброблені шлунки, міхурі та кишки;
Категорія XIV: желатин;
Категорія XV: колаген.
24.

Реєстр потужностей, з яких може здійснюватися ввезення на

територію України харчових продуктів тваринного походження має
включати таку інформацію (далі – реєстр затверджених потужностей):
номер дозволу;
назва затвердженої потужності;
адреса затвердженої потужності;
місто та країна розташування затвердженої потужності;
провінція/регіон/штат/область розташування затвердженої потужності;
вид господарської діяльності, що проводиться з використанням
затвердженої потужності;
категорія/вид продукції, що дозволена до ввезення (пересилання) на
митну територію України;
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примітки (у разі необхідності);
дата

подання

запиту

на

внесення

до

переліку

затверджених

потужностей;
єврономер (у разі наявності);
наявність погодженого сертифіката (у разі необхідності);
номер та дата рішення компетентного органу про внесення до реєстру
затверджених потужностей;
номер та дата рішення компетентного органу про виключення з реєстру
затверджених потужностей.
25.

Потужність може бути виключена з реєстру затверджених

потужностей у наступних випадках:
наявність інформації від компетентного органу країни-експортера
щодо невідповідності такої потужності вимогам законодавства України,
вказаними у пункті 5 цього Порядку;
неусунення виявлених порушень, виявлених під час проведення
відповідних перевірок;
ліквідація потужності;
виключення

країни

знаходження

потужності

з

реєстру

країн-

експортерів.
26.

У випадку необхідності внесення змін до інформації, що

міститься у реєстрі затверджених потужностей, компетентний орган країни
експортера має надати компетентному органу України інформацію по формі,
наведеній у додатку 4 до цього Порядку.
27.

Зміни до реєстру потужностей вступають у силу на 10 день після

їх публікації у реєстрі потужностей на сайті компетентного органу.
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28.

Перевірка системи державного контролю країни-експортера та

інспектування потужностей, з яких може здійснюватися ввезення на
територію України харчових продуктів тваринного походження проводиться
безоплатно.
29.

Відповідальність за результати перевірки системи державного

контролю країни-експортера та інспектування потужностей, з яких може
здійснюватися

ввезення

на

територію

України

харчових

продуктів

тваринного походження несе посадова особа (особи) компетентного органу,
що здійснювала відповідну перевірку.
30.

Реєстр

країн-експортерів

та

реєстр

потужностей

оприлюднюються на офіційному веб-сайті компетентного органу та
оновлюються щомісяця не пізніше 15 числа поточного місяця.
__________________________________

