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 Спрощена схема 
легалізації експорту з України  до ЄС  

окремої продукції тваринного походження  
 

Офіційне звернення України до ЄК із запитом щодо необхідної документації 
для виходу на ринок ЄС окремої продукції тваринного походження 
 

Відповідь ЄК із запитальником щодо можливостей експорту до ЄС такої 
продукції тваринного походження (до 6 місяців) 
 

Відповідь України на запитальник ЄК (до 2 місяців) 
 

Надання додаткових матеріалів на вимогу ЄК (до 2 місяців) 
 

Поїздка інспекторів FVO до України з метою оцінки системи контролю при 
виробництві певного виду харчових продуктів тваринного походження 

(верифікаційний візит) (до 6 місяців) 
 

У випадку позитивних висновків інспекторів, ЄК приймає Рішення про 
включення України до списку країн, яким дозволяється експорт до ЄС окремої 
продукції тваринного походження (до 6 місяців) 
 

Ухвалення підприємств, заповнення аплікаційної форми та надсилання        
її до ЄК (до 1 місяця) 
 

Українські підприємства можуть розпочати експорт до ЄС відповідної 
продукції тваринного походження 



Офіційне звернення України до ЄК із запитом щодо 
необхідної документації для виходу на ринок ЄС окремої 

продукції тваринного походження 

За ініціативою операторів потужностей, які 
мають намір здійснювати експорт харчових 
продуктів до країн ЄС, компетентний орган 
офіційно звертається до ЄК із запитом 
щодо необхідної документації для виходу на 
ринок ЄС окремої продукції тваринного 
походження. 

 

Територіальні органи компетентного органу 
здійснюють інспектування підприємств на 
відповідність законодавству ЄС. 



Відповідь ЄК із запитальником щодо можливостей 
експорту до ЄС такої продукції тваринного 

походження (до 6 місяців) 

EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER 
PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL 

Directorate F - Food and Veterinary Office F2 - Food of 
animal origin: mammals 

PRE-MISSION QUESTIONNAIRE 

THIRD COUNTRY VETERINARY, FOOD SAFETY AND ANIMAL HEALTH CONTROLS 
 

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

2.  ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН  

3.  ЗАКОНОДАВСТВО 

4.  ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ 

5.  КОМПЕТЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ СИСТЕМИ ПОВНОВАЖЕНЬ 

6.  РЕЄСТРАЦІЯ ФЕРМ  

7.  ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТВАРИН 

8.  КОНТРОЛЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ  

9.  ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ  

10.  КОНТРОЛЬ ІМПОРТУ 

11.  ЛАБОРАТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

12.  ЗООНОЗИ ТА КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ  

13.  СТАНДАРТИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (СТОСОВНО СЕКТОРІВ, ДЛЯ ЯКИХ 

     Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЕКСПОРТ, ДЕ НЕОБХІДНО) 



Відповідь України на запитальник ЄК             
(до 2 місяців) 

 

 Компетентний орган готує відповіді на зазначені  
у запитальнику питання та направляє до Офісу         
з питань харчових продуктів та ветеринарії (FVO) 
Генерального директорату з питань охорони 
здоров’я та захисту прав споживачів (DG SANCO). 

 

  У разі необхідності, на вимогу ЄК надаються 
додаткові матеріали. 

 



Поїздка інспекторів FVO до України з метою оцінки системи 
контролю при виробництві певного виду харчових продуктів 

тваринного походження (верифікаційний візит)              
(до 6 місяців) 

 

 Після розгляду заповненого Україною 
запитальника, ЄК ГД “САНКО” вносить Україну в 
план проведення верифікаційних візитів інспекторів 
FVO. План роботи FVO опублікований на 
офіційному сайті ЄК. 
 

 

 Компетентним органом готується проект  
програми-перебування інспекторів FVO, 
враховуючи їх вимоги та побажання (до програми 
включають територіальні органи компетентного органу за 
місцезнаходженням визначених підприємств).    
Остаточна програма-перебування узгоджується з 
ЄК. 



У випадку позитивних висновків інспекторів, ЄК приймає 
Рішення про включення України до списку країн, яким 

дозволяється експорт до ЄС окремої продукції тваринного 
походження (до 6 місяців) 

 
 Рішення про включення до списку приймається протягом 6 

місяців через погодження всіма країнами-членами ЄС.  

 

 Після включення України до списку третіх країн, яким 
дозволяється експорт до ЄС окремих продуктів тваринного 
походження заповнюються відповідні аплікаційні форми для 
схвалення підприємств та надсилаються до ЄК на 
розгляд. (до 1 місяця)  
 

 Лише після внесення українських підприємств до 
вищезазначеного списку, можуть розпочати фактичний 
експорт до ЄС відповідних продуктів тваринного 
походження. 
 

 Даний список можна подивитися на офіційному сайті ЄК, 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_lists
PerCountry_en.htm#. 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm


Приклад: перелік внесених українських 
підприємств до реєстру ЄК 



Схема отримання дозволу 

 
 

Територіальний орган 
ветеринарної 

медицини 

Компетентний орган: 

Держветфітослужба, 

МОЗ 

       ГД “САНКО” 

Продовольчо-ветеринарне 
бюро Європейської Комісії 
(FVO) 



Місії інспекторів Офісу з питань харчових продуктів   
та ветеринарії (FVO) Генерального директорату з 

питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів 
(DG SANCO), що відбулися в Україні: 

 
23.06. – 04.07.2008 щодо оцінки санітарного контролю при виробництві молочної продукції; 
 

8-18.06.2009 щодо оцінки санітарного контролю при виробництві продукції птахівництва; 
 

7-18.09.2009 щодо перевірки виконання рекомендацій, наданих інспекторами FVO ГД "САНКО" стосовно 
оцінки санітарного контролю при виробництві молочної продукції; 
 

19-30.10.2009 щодо оцінки санітарного контролю при виробництві м'яса яловичини; 
 

17-27.05.2010 щодо перевірки виконання рекомендацій, наданих інспекторами FVO ГД "САНКО" 
стосовно оцінки санітарного контролю при виробництві продукції птахівництва; 
 

6-10.12.2010 щодо перевірки виконання рекомендацій, наданих інспекторами FVO ГД "САНКО" стосовно 
оцінки санітарного контролю при виробництві продукції птахівництва; 
 

6-17.09.2010 щодо перевірки виконання рекомендацій, наданих інспекторами FVO ГД "САНКО" стосовно 
оцінки санітарного контролю при виробництві молочної продукції; 
 

12-22.10.2010 щодо оцінки здійснення державного ветсанконтролю та нагляду за залишковими 
кількостями ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах і продуктах 
тваринного походження, а також здійснення державного контролю та нагляду за ветпрепаратами; 
 

15-24.11.2011 щодо оцінки санітарного контролю при виробництві кормів та кормових добавок; 
 

13-17.05.2013 щодо оцінки системи контролю при виробництві яєць та продуктів з них; 
 

22.09. – 03.10.2014 щодо перевірки виконання рекомендацій, наданих інспекторами FVO ГД "САНКО" 
стосовно оцінки санітарного контролю при виробництві молочної продукції. 



 

 

 

Дякую за увагу! 



Дякую за увагу! 


