Методичні вказівки
щодо здійснення експорту до Європейського Союзу деяких харчових
продуктів (у т.ч. кондитерських виробів) та кормів,
а також видачі сертифіката здоров’я
І. Загальні положення
1. З метою виконання статті 60 "Умови, які застосовуються до вантажів з
харчовими продуктами, що експортуються" Закону України "Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме:
"якщо цього вимагає країна-імпортер, вантажі з експортованими
харчовими продуктами повинні супроводжуватися оригіналами міжнародних
сертифікатів або інших документів, які вимагаються законодавством країни
призначення, виданих компетентним органом";
а також здійснення експорту в країни-члени Європейського Союзу деяких
харчових продуктів (у т.ч. кондитерських виробів) та кормів, українські
експортери мають виконувати вимоги Регламенту (ЄС) № 884/2014
від 13 серпня 2014 року, що накладає особливі умови на імпорт деяких
харчових продуктів та кормів з деяких країн третього світу через ризик
зараження афлатоксинами, що вносить зміни в Регламент (ЄС) № 1152/2009
(Додаток 1).
2. Ці методичні рекомендації застосовуються при експорті харчових
продуктів та кормів в рамках кодів по Комбінованій номенклатурі ЄС
(CN code) та класифікації Єдиного тарифу європейської економічної спільноти
(TARIC), визначених в Додатку І Регламенту ЄС № 882/2014, а саме:
2.1. Бразильські горіхи в шкарлупі та суміші горіхів чи сухофруктів, що
містять бразильські горіхи в шкарлупі (харчові продукти), які мають
бразильське походження чи були відправлені з Бразилії;
2.2. Арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином
приготований чи консервований арахіс (харчовий продукт та корм), що має
китайське походження чи був відправлений з Китаю;
2.3. Арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином
приготований чи консервований арахіс (харчовий продукт та корм), що має
єгипетське походження чи був відправлений з Єгипту;
2.4. Фісташки в шкарлупі та очищені, фісташки приготовані іншим чином
чи консервовані (харчові продукти), що мають іранське походження чи були
відправлені з Ірану;
2.5. Харчові продукти, які походять чи були відправлені з Туреччини:
сушені фіги;
фундук (рід Ліщина) в шкарлупі чи очищений;
фісташки, в шкарлупі чи очищені;
суміші горіхів чи сушених фруктів, що містять фіги, фундук чи фісташки;
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фігова паста, фісташкова паста та ліщинова паста;
фундук, фіги та фісташки, приготовані чи консервовані, в тому числі
суміші;
борошно, борошно грубого помелу чи порошок з фундуку та фісташок;
колотий, різаний чи битий фундук;
олія з фундуку;
2.6. Арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином
приготований чи консервований арахіс (харчовий продукт та корм), що має
ганське походження чи був відправлений з Гани;
2.7. Арахіс в шкарлупі та очищений, арахісове масло, іншим чином
приготований чи консервований арахіс (харчовий продукт та корм), що має
індійське походження чи був відправлений з Індії;
2.8. Насіння кавунів та отримані продукти (харчові продукти), що мають
нігерійське походження чи були відправлені з Нігерії.
2.9. Ці вимоги також застосовується до харчових продуктів та кормів,
виготовлених харчових продуктів та кормів, які вказуються в пунктах
1.1 – 1.8 та до комплексних харчових продуктів та кормів, що містять будь-які
харчові продукти та корми, які вказуються в пунктах 2.1 – 2.8 у кількості
більше 20 %.
3. Відповідно до статті 26 Закону України "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та статті 54 Закону
України "Про ветеринарну медицину" кожний експортер (заявник) будь-яких
харчових продуктів та кормів, що вказані в пунктах 2.1 – 2.9, при експорті в ЄС,
мати затверджену для експорту потужність із зазначенням дозволених до
експорту видів харчових продуктів та кормів.
4. Експортер (заявник) організувати здійснення відбору зразків харчових
продуктів та кормів, що вказані в пунктах 2.1 – 2.9, та проведення лабораторних
досліджень (випробувань). Заявник звертається до територіальних органів
Держветфітослужби України за місцем знаходження потужності для
проведення відбору зразків відповідно до вимог Регламентів ЄС № 152/2009 та
№ 401/2006 (Додатки 2, 3).
При цьому складається акт комісійного відбору зразків згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833
"Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і
біотехнологічного походження для проведення досліджень" із зазначенням
мети дослідження (випробування), а саме: "Виконання вимог Регламенту (ЄС)
№ 1881/2006 (для харчових продуктів) або Директиви (ЄС) № 2002/32 (ЄС)
(для кормів)" (Додатки 4, 5).
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5. Зразки харчових продуктів та кормів, що вказані в пунктах 2.1 – 2.9,
мають бути направлені для визначення максимально допустимих рівнів
афлатоксинів до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи або регіональних державних
лабораторій ветеринарної медицини в Львівській, Полтавській та Черкаській
областях.
6. Кожен вантаж харчових продуктів та кормів, що зазначені в пунктах
2.1 – 2.9, при експорті в ЄС, повинен супроводжуватися Сертифікатом здоров’я
встановленого зразка відповідно до Додатка ІІ Регламенту ЄС № 882/2014
(Додаток 6) та результатами досліджень (випробувань) (стаття 4 Регламенту ЄС
№ 882/2014).
7. Сертифікат здоров’я надається заявнику регіональними службами
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті (оформляється та підписується визначеними державними
інспекторами) після пред’явлення ним висновку (результатів) лабораторних
досліджень (випробувань) та копії акта відбору зразків (стаття 4 та 5
Регламенту (ЄС) № 882/2014).
Перелік державних інспекторів, уповноважених оформляти Сертифікат
здоров’я оприлюднюється на веб-сайті Держветфітослужби України.
Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті мають вести журнал реєстрації
видачі Сертифікатів здоров’я, які належним чином прошнуровані,
пронумеровані та скріплені печаткою. Номера Сертифікатів здоров’я мають
забезпечувати простежуваність вантажу.
8. Відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 882/2014 Сертифікат здоров’я
повинен бути складений на офіційній мові або однією з офіційних мов
Європейського Союзу, де знаходиться визначений пункт перетину в’їзду до ЄС.
Проте країна-член ЄС може вимагати сертифікат, укладений на іншій офіційній
мові ЄС.
Сертифікат здоров’я діє протягом чотирьох місяців з моменту видачі.
9. Крім того, кожен вантаж харчових продуктів та кормів повинен містити
ідентифікаційний код (код вантажу), який відповідає ідентифікаційному коду
акта відбору зразків та проведення досліджень (випробувань), та зазначеному
в Сертифікаті здоров’я (стаття 6 Регламенту (ЄС) № 882/2014).
Такий ідентифікаційний код має міститися на кожному мішку чи іншій
формі пакування вантажу.
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ІІ. Порядок заповнення Сертифіката здоров’я
1. У назві сертифіката (*) англійською мовою вказується назва та країна
походження харчових продуктів та кормів, що експортуються (Україна –
Ukraine).
2. Consignment Code – вказується ідентифікаційний код (код вантажу),
який відповідає ідентифікаційному коду акта відбору зразків та проведення
досліджень (випробувань).
3. Certificate number – вказується номер сертифіката, який присвоюється
регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті.
4. Competent authority – Компетентним органом України є Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба України – центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику в сфері безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів (State Veterinary and Phytosanitary
Service of Ukraine).
5. Food referred in Article 1 of Regulation (EU) 884/2014 – вказується назва
продукту, які зазначені в статті 1 Регламенту (ЄС) № 884/2014.
6.

Consignment composed – вказується склад експортованого продукту.

7. Description of consignment, product, number and type of packages, gross or
net weight – вказується опис вантажу (продукт, кількість та тип пакування, вага
брутто або нетто).
8. Embarkation place – вказується місце відвантаження харчових
продуктів та кормів.
9. Identification of transporter – вказується ідентифікація транспортного
засобу (номер CMR та реєстраційний номер транспортного засобу).
10. Place and country of destination – вказується місце та країна
призначення.
11. Name and address of establishment – вказується назва та адреса
потужності, з якої експортується продукт.
12. Samples were taken in accordance with Union legislation – відмічається
() Регламент (ЄС) відповідно до якого було здійснено відбір зразків для
досліджень (випробувань) на афлатоксини:


Регламент Комісії (ЄС) № 152/2009 для кормів;

або


Регламент Комісії (ЄС) № 401/2006 для харчових продуктів.

13. Date – вказується дата (перша) відбору зразків для досліджень
(випробувань).
14. Date – вказується дата (друга) результатів лабораторних досліджень
(випробувань).
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15. Name of laboratory – вказується назва лабораторії, уповноваженої для
визначення максимально допустимих рівнів афлатоксинів, а саме:
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи/State Scientific and Research Institute of
Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise;
Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Львівській
області/ Lvivska state laboratory of veterinary medicine;
Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській
області/Regional state laboratory of veterinary medicine in Poltava region;
Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Черкаській
області/Cherkaska Regional state laboratory of veterinary medicine.
16. This certificate is valid until – вказується дата, до якої є чинним
сертифікат (але не більше 4 місяців з дати видачі).
17. Done at – вказується місце видачі сертифіката (місто).
18. On – вказується дата видачі сертифіката.
19. Authorized representative of competent authority – вказується ім’я,
прізвище, посада державного інспектора, який оформляє Сертифікат здоров’я.
Колір підпису, особистої печатки та штампів має відрізнятися від кольору
іншого тексту.

