ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______________ 2019 р. № _______

ПОРЯДОК
перевезення та знищення вантажів із продуктами, які не відповідають
законодавству
1. Цей Порядок визначає процедуру перевезення та знищення вантажів із
продуктами, які не відповідають законодавству.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
(далі – Закон).
3. Перевезення вантажів із продуктами, щодо яких встановлено невідповідність,
дозволяється здійснювати лише на митні склади та склади у вільних митних зонах,
призначені для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству, затверджених
та внесених до реєстру.
4. Після прийняття рішення щодо невідповідності законодавству вантажу із
продуктами його переміщення на визначений митний склад, склад у вільній митній зоні
здійснюється лише у супроводі оригіналу загального ветеринарного документа на
ввезення.
5. Не менше, ніж за годину до початку перевезення вантажу з продуктами,
щодо яких встановлено невідповідність, на митний склад, склад у вільній митній зоні
оператор ринку або інша особа, відповідальна за такий вантаж, повинні повідомити
державного ветеринарного інспектора, який здійснював перевірки, на який саме
митний склад або склад у вільній митній зоні планується перевезення відповідного
вантажу. Одночасно оператор ринку або особа, відповідальна за вантаж

із

продуктами, повідомляє державного ветеринарного інспектора, під наглядом якого
перебуває митний склад або склад у вільній митній зоні, призначені для зберігання
продуктів, які не відповідають законодавству, на який планується перевезення
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вантажу із продуктами, про орієнтовний час прибуття та характеристики вантажу з
продуктами,
інформації
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встановлена
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невідповідність.

усно,
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телекомунікацій на вибір оператора ринку або іншої особи, відповідальної за вантаж.
6. Після

надходження

вантажу

з

продуктами,

щодо

яких

встановлено

невідповідність, на митний склад, склад у вільній митній зоні державний ветеринарний
інспектор, під наглядом якого перебуває відповідний склад, повідомляє про прибуття
вантажу із продуктами державного ветеринарного інспектора на призначеному
прикордонному інспекційному посту, який здійснював його перевірки.
7. Інформація про відправлення вантажу з продуктами, щодо яких встановлено
невідповідність, на митний склад або склад у вільній митній зоні та про надходження
такого вантажу на відповідний склад підлягає внесенню державним ветеринарним
інспектором до інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС.
8. Вантажі з продуктами, які не відповідають законодавству, переміщення яких
на митні склади, склади у вільних митних зонах заборонено державним ветеринарним
інспектором, підлягають знищенню за його рішенням з поміщенням у відповідний
митний режим, якщо вони не були вивезені до країни-експортера або піддані іншому
поводженню відповідно до рішення державного ветеринарного інспектора.
9. Вантажі з продуктами, зазначені у пункті 8 цього Порядку, знищуються на
потужностях, визначених відповідно до законодавства про вилучення з обігу,
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної
продукції.
10. Протягом двох робочих годин після знищення вантажу з продуктами, які не
відповідають законодавству, державний ветеринарний інспектор, який здійснює
нагляд за потужностями, зазначеними у пункті 9 цього Порядку, зобов’язаний
повідомити про знищення такого вантажу державного ветеринарного інспектора, який
прийняв рішення про його знищення, а також органи доходів і зборів, шляхом
внесення відповідної інформації у формі електронного документа, засвідченого
кваліфікованим електронним підписом, до єдиного державного інформаційного вебпорталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», а також до інформаційнотелекомунікаційної системи ДФС.
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11. Перевезення вантажів з продуктами, які не відповідають законодавству,
здійснюється в опломбованому вигляді. Пломбування таких вантажів, перевірка
неушкодженості пломбування та зняття пломбування здійснюється державними
ветеринарними інспекторами. Пломбування здійснюється у спосіб, що забезпечує
можливість встановлення факту відчинення опломбованої частини транспортного
засобу або контейнера, в якому перевозиться вантаж, із занесенням номера пломби
до товарно-транспортної накладної.

_______________________ Ольга ТРОФІМЦЕВА

