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ПОРЯДОК 

визнання еквівалентності системи державного 

 контролю країни-експортера  

 

1. Цей Порядок визначає механізм та процедуру ухвалення рішення про 

визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера (далі 

– визнання еквівалентності). 

 

2. У цьому Порядку термін “підконтрольні об’єкти” означає: 

1) живі тварини; 

2) корми нетваринного походження; 

3) продукти;  

4) харчові продукти нетваринного походження. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про 

ветеринарну медицину”, “Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин” (далі – Закон). 

 

3. Для визнання еквівалентності компетентний орган країни-експортера 

подає до Держпродспоживслужби запит, який повинен містити інформацію 

щодо: 
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1) конкретних видів підконтрольних об’єктів, які планується ввозити 

(пересилати) на митну територію України, із зазначенням кодів згідно з УКТЗЕД 

таких підконтрольних об’єктів; 

2) очікуваного обсягу імпорту підконтрольних об’єктів з  

країни-експортера; 

3) кількості та типу потужностей, які відповідно до гарантій, наданих 

країною-експортером щодо відповідності (еквівалентності) її системи 

державного контролю законодавству України про харчові продукти та корми, 

здоров’я та благополуччя тварин, є такими, що відповідають вимогам 

законодавства України; 

4) гарантій, що система державного контролю країни-експортера 

забезпечує рівень безпечності та/або здоров’я та благополуччя підконтрольних 

об’єктів, який є еквівалентним рівню, що встановлений законодавством України 

для тих самих підконтрольних об’єктів. 

 

4. Протягом одного місяця після отримання запиту 

Держпродспоживслужба звертається до компетентного органу  

країни-експортера для отримання інформації, передбаченої частиною третьою 

статті 59 Закону (далі – звернення). 

Звернення повинно містити інформацію про: 

1) ветеринарно-санітарний статус країни-експортера; 

2) результати оцінки ризиків, пов’язаних із підконтрольними об’єктами, 

які планується ввозити (пересилати) на митну територію України, а також 

заходи, які вжито в країні-експортері на основі оцінки ризиків; 

3) виявлені невідповідності підконтрольних об’єктів, які були ввезені 

(переслані) на митну територію України протягом трьох років, що передують 

даті отримання запиту. 

 

5. Якщо інформація, отримана від компетентного органу  

країни-експортера у відповідь на звернення, свідчить про еквівалентність 
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системи державного контролю країни-експортера, Держпродспоживслужба 

здійснює перевірку відповідності (еквівалентності) системи державного 

контролю країни-експортера законодавству України (далі – перевірка). 

 

6. Перевірка здійснюється в порядку, передбаченому постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 589 “Про затвердження 

Порядку здійснення державного контролю у країнах-експортерах”  

(далі – Порядок здійснення державного контролю). 

 

7. На підставі звіту про проведення перевірки, передбаченого Порядком 

здійснення державного контролю, Держпродспоживслужба має право прийняти 

рішення про визнання еквівалентності системи державного контролю країни-

експортера (окремої частини такої системи) та системи державного контролю 

України. 

 

8. Голова Держпродспоживслужби приймає рішення про визнання 

еквівалентності в разі, якщо одночасно: 

1) інформація, отримана від компетентного органу країни-експортера у 

відповідь на звернення, свідчить про еквівалентність системи державного 

контролю країни-експортера (окремої частини такої системи) та системи 

державного контролю України; 

2) результати перевірки підтверджують еквівалентність системи 

державного контролю країни-експортера (окремої частини такої системи) та 

системи державного контролю України. 

 

9. У рішенні про визнання еквівалентності зазначаються: 

1) конкретні види підконтрольних об’єктів; 

2) країна-експортер або її окрема територія, зона або компартмент; 

3) чи визнається еквівалентність системи державного контролю  

країни-експортера та системи державного контролю України (повністю або в 

окремій частині); 
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4) загальні заходи державного контролю, що підлягають застосуванню 

під час ввезення (пересилання) підконтрольних об’єктів з відповідної  

країни-експортера або її окремої території (зони або компартмента), передбачені 

Законом. 

5) умови імпорту підконтрольних об’єктів з відповідної  

країни-експортера або її окремої території (зони або компартмента), передбачені 

Законом. 

 

10. Крім відомостей, зазначених у пункті 13 цього Порядку, рішення про 

визнання еквівалентності може визначати спеціальні умови імпорту, передбачені 

частиною першою статті 60 Закону. 

 

11. Рішення про визнання еквівалентності може передбачати автоматичне 

внесення потужностей, розташованих у країні-експортері та внесених до реєстру 

затверджених потужностей, що ведеться такою країною-експортером, до Реєстру 

країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на 

митну територію України. 

 

12. Якщо рішення про визнання еквівалентності не передбачає 

автоматичного внесення потужностей до Реєстру країн та потужностей, з яких 

дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, 

державний контроль потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких 

дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України, 

здійснюють відповідно до вимог наказу Міністерства аграрної політики  

та продовольства України від 11 червня 2018 року № 262 “Про затвердження 

Порядку проведення державного контролю потужностей, розташованих у 

країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на 

митну територію України, та Порядку ведення державного реєстру країн та 

потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну 
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територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 

2018 року за № 776/32228. 

 Виняток становлять потужності, які включені до Реєстру країн та 

потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну 

територію України, за умови, що протягом останніх трьох років за результатами 

заходів державного контролю, здійснених Держпродспоживслужбою, щодо 

таких потужностей не було встановлено невідповідностей, які мають ознаки 

системності. 

 

13. Рішення про визнання еквівалентності скасовується 

Держпродспоживслужбою: 

1) у разі порушення будь-якої з передбачених рішенням про визнання 

еквівалентності умов визнання еквівалентності, якщо інше не передбачено 

Законом; 

2) в інших випадках, установлених Законом. 

 

14. Рішення про визнання еквівалентності також може бути скасоване в 

разі істотних змін у системі державного контролю країни-експортера, що 

впливають на здатність системи державного контролю країни-експортера 

забезпечувати безпечність або здоров’я та благополуччя підконтрольних 

об’єктів на рівні, який є еквівалентним тому, що встановлений законодавством 

України. 

 

15. Держпродспоживслужба інформує компетентний орган країни-

експортера про скасування рішення про визнання еквівалентності не пізніше 

наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення. 

 

 

Директор директорату державної  

політики у сфері санітарних 

та фітосанітарних заходів           Андрій ПИВОВАРОВ 

 


