
 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 10 вересня 2022 р. № 1029 

Київ 

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2022 р. № 398 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 

398 “Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного 

стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 29, ст. 1576) - із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 867, зміну, що 

додається. 

Прем'єр-міністр 

України 

Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 вересня 2022 р. № 1029 

ЗМІНА, 

що вноситься до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 

квітня 2022 р. № 398 

Доповнити підпункт 1 абзацами такого змісту: 

“фумігація вантажів з об’єктами регулювання, що експортуються згідно з 

Ініціативою щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з 

українських портів, підписаною відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2022 р. № 626 “Про делегацію Уряду України для участі у 

багатосторонніх переговорах з підготовки та узгодження проекту Ініціативи щодо 

безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, та 

належать до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201 та 1205 згідно з УКТЗЕД, може 

проводитися за межами митної території України. У такому разі: 

- фумігація повинна здійснюватися з дотриманням вимог Міжнародного 

стандарту з фітосанітарних заходів № 43 “Вимоги до застосування фумігації як 

фітосанітарного заходу”; 

- власник вантажу або уповноважена ним особа подає державному 

фітосанітарному інспектору акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний 

сертифікат), наданий особою, що має посвідчення і допуск, видані Державною 

службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно 

до Закону України “Про захист рослин”; 

- контроль за фумігацією здійснюється державним фітосанітарним інспектором 

виключно шляхом проведення документальної перевірки акта проведених робіт із 

знезараження (фумігаційного сертифіката); 

- фітосанітарні сертифікати видаються за умови підтвердження відповідності 

фітосанітарним вимогам країни-імпортера; 

фумігація вантажів з об’єктами регулювання, що експортуються, яка проводиться 

на митній території України, здійснюється відповідно до Порядку проведення 

інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної 

(арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження 

об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про 

карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та 

вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 

1177 “Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (Офіційний 

вісник України, 2020 р. № 12, ст. 472);” 
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