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

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю в країнах-експортерах
1. Цей порядок визначає механізм здійснення державного контролю в
країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти
нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну
територію України, з метою перевірки відповідності (еквівалентності)
системи державного контролю країни-експортера законодавству України.
2. Перевірка відповідності (еквівалентності) системи державного
контролю країни-експортера (далі – перевірка) здійснюється на предмет
дотримання вимог законодавства України.
3. Перевірка здійснюється посадовими особами центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів (далі – компетентний орган).
4. Під час здійснення перевірки компетентний орган дотримується
вимог статті 8 до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних
заходів від 15 квітня 1994 року.
5. Умовою для проведення перевірки є запит компетентного органу
країни-експортера на її проведення.
6. Запит повинен включати таку інформацію:
1) тип продуктів, харчових продуктів нетваринного походження або
кормів нетваринного походження, які країна-експортер планує ввозити
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(пересилати) на митну територію України, із зазначенням кодів згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності таких
продуктів, харчових продуктів нетваринного походження або кормів
нетваринного походження;
2) очікуваний об’єм торгівлі;
3) кількість та тип потужностей, які відповідно до гарантій, наданих
компетентним органом країни-експортера, є такими, що відповідають
вимогам законодавства України.
7. Перевірка

передбачає

перевірку

потужностей,

перелік

яких

компетентний орган країни-експортера вказує у запиті як такі, що
відповідають вимогам законодавства України.
8. У відповідь на запит країни-експортера компетентний орган має
право запросити від країни-експортера надання достовірної та актуальної
інформації, передбаченої частиною 3 статті 59 Закону України «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин» (далі – Закон).
9. За 60 днів до проведення процедури перевірки системи державного
контролю країни-експортера компетентний орган має погодити з країноюекспортером план проведення відповідної перевірки (далі – план проведення
перевірки) та підготувати запитальник до компетентного органу країниекспортера з метою отримання інформації, необхідної для проведення
відповідної перевірки.
10. Структура

плану

проведення

перевірок

узгоджується

з

компетентним органом країни-експортера, беручи до уваги ціль проведення
перевірки та законодавство України, дотримання якого перевірятиметься у
процесі здійснення перевірки.
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11. План проведення перевірки має містити інформацію щодо:
1) мети перевірки;
2) законодавства України, на відповідність якому здійснюватиметься
перевірка;
3) предмету перевірки;
4) організаційних питань процесу перевірки;
5) мови, яка використовуватиметься під час перевірки;
6) застосування режиму конфіденційності (у випадку необхідності);
7) часових рамок підготовки звіту за результатами проведеної
перевірки та надання коментарів до нього від компетентного органу країниекспортера.
Даний перелік не є вичерпним.
12. Державний контроль країни-експортера проводиться відповідно до
вимог частини 2 статті 59 Закону.
13. Під час проведення перевірки країни-експортера, що планує
ввозити (пересилати) харчові продукти тваринного походження на територію
України, крім вимог, передбачених пунктом 10 цього Порядку, оцінюванню
підлягають такі аспекти:
1) 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;
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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;
2) гарантії,

що

надаються

країною-експортером,

безпосередньо

інформувати компетентний орган України протягом 24 годин з моменту
підтвердження спалаху особливо небезпечних хвороб та про будь-які зміни у
політиці вакцинації проти цих хвороб;
3) гігієнічні вимоги, що застосовуються до продуктів тваринного
походження під час виробництва, переробки, переміщення, зберігання та
транспортування;
4) інформація

стосовно

історії

продажу

продуктів

тваринного

походження з країн-експортерів та результати будь-якого проведеного
контролю імпорту;
5) 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;
6) наявність, впровадження та оприлюднення схваленої програми
контролю зоонозів;
7) наявність, впровадження та повідомлення схваленої програми
контролю за залишками (ветеринарних препаратів).
14. За результатами проведених перевірок посадовими особами
компетентного органу протягом 20 робочих днів з дня проведення перевірки
складається проект звіту про проведення перевірки.
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15. У проекті звіту надаються висновки щодо відповідності системи
державного контролю країни-експортера вимогам законодавства України та
доцільності внесення країни-експортера до реєстру країн-експортерів, з яких
може здійснюватися ввезення (пересилання) продуктів на територію України
або пропозиції щодо укладення з країною-експортером угоди про визнання
еквівалентності

заходів,

що

застосовуються

до

харчових

продуктів

нетваринного походження або кормів нетваринного походження.
16. Компетентний орган після закінчення періоду, вказаного у пункті 13
цього Порядку, надає проект звіту компетентному органу країни-експортера
для надання коментарів та пропозицій до нього. Кількість днів для надання
коментарів

компетентним

органом

країни-експортера

визначається

компетентним органом та компетентним органом країни-експортера при
підготовці плану проведення перевірки.
17. Кінцевий звіт надається компетентному органу країни-експортера
після опрацювання коментарів країни-експортера протягом 10 робочих днів з
моменту отримання коментарів.
18. Після

узгодження

кінцевого

звіту

він

у

повному

обсязі

оприлюднюється на офіційному сайті компетентного органу.
19. У разі позитивного висновку кінцевого звіту країна-експортер, що
планує ввозити (пересилати) продукти на митну територію України,
вноситься до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення
(пересилання) продуктів на митну територію України.
20. Внесення країни-експортера до реєстру країн та потужностей, з
яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію
України, є підставою до застосовування процедури попереднього схвалення
потужностей, розташованих у країні-експортері.
21. Відповідальність за результати перевірки несуть посадові особи
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компетентного органу, що здійснювали відповідну перевірку.
22. Перевірка здійснюється з урахуванням принципу незалежності
інспекторів та вимог Закону України «Про запобігання корупції».
___________________________

