
 

Проект Наказу Мінагрополітики  

Про внесення змін до деяких наказів щодо 

ввезення (пересилання) на митну територію 

України рибних продуктів, призначених для 

споживання людиною 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6, частини шостої статті 55 Закону 

України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин», Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 лютого 2021 року № 124, та з метою приведення нормативно-правових актів у 

відповідність із законодавством України, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України 

харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також 

побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, 

переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 16 листопада 2018 року № 553, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 347/33318, такі зміни: 

1) пункт 2 розділу І після абзацу двадцять сьомого доповнити абзацом двадцять 

восьмим такого змісту: 

«подальша обробка – будь-яке поводження з рибними продуктами перед їх 

введенням в обіг для споживання людиною, яке впливає на їх анатомічну 

цілісність (зокрема, знекровлення, потрошіння, відділення голови, нарізання 

скибочками, філетування) та в процесі якого утворюються відходи та/або побічні 

продукти тваринного походження, які можуть спричинити ризик поширення 

хвороб». 

У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий - сорок п’ятий вважати абзацами 

двадцять дев’ятим - сорок шостим відповідно; 



2) у главі 18 розділу ІІІ: 

пункт 1 після слів «захворювання білих плям (WSD)» доповнити словами «вірусів 

Perkinsus marinus, Marteilia refringens, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae»; 

пункт 6 викласти в такій редакції: 

«6. Вимоги пункту 1 цієї глави не поширюються на такі рибні продукти: 

рибні продукти, отримані з видів, які відповідно до вимог Кодексу здоров’я водних 

тварин МЕБ не є сприйнятливими до хвороб, зазначених в пункті 1 цієї глави; 

дикі водні тварини та рибні продукти, отримані з них, що вивантажуються з 

рибальських суден для безпосереднього споживання людиною; 

рибні продукти (інші ніж живі водні тварини), отримані з водних тварин та 

призначені для безпосереднього споживання людиною без проведення 

подальшої обробки на території України; 

ракоподібні та молюски, запаковані та марковані для споживання людиною, які 

більше не можуть функціонувати як живі тварини у разі повернення у водне 

середовище; 

ракоподібні та молюски, призначені для споживання людиною без подальшої 

обробки та запаковані для роздрібного продажу; 

ракоподібні та молюски, запаковані та марковані для споживання людиною, 

призначені для подальшої обробки без тимчасового зберігання в місці обробки; 

риба, забита та випотрошена перед відправленням (відвантаженням).». 

2. Форму міжнародного сертифіката для ввезення (пересилання) на митну 

територію України рибних продуктів, призначених для споживання людиною, 

затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 14 липня 2020 року № 1329, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22 липня 2020 року за № 687/34970, викласти в новій 

редакції, що додається. 

3. Департаменту державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 

забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 



4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного 

опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з 

розподілом обов’язків. 

  

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                   Микола СОЛЬСЬКИЙ 
 


