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Правила ввезення в Україні визначаються:
• Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини
України від 27.12.1999 №49, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 10 січня 2000 р. за N 9/4230 «Про затвердження Порядку
пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної
медицини, через державний кордон України»
• В цьому році прийнято Наказ «Про затвердження Вимог щодо
ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та
їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного
походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки»
затверджено Міністерством аграрної політики та продовольства
України 16 листопада 2018 р. за № 553 та зареєстровано Міністерством
юстиції України 4 квітня 2019 р. за № 1101/5.

Наказ Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України від 27.12.1999
№49 основні положення.

• Пропуск через митний кордон України вантажів, підконтрольних службі
державної ветеринарної медицини, дозволяється тільки з країн,
благополучних в епізоотичному відношенні, за аявності оригіналу
ветеринарного сертифіката країни походження з обов'язковим зазначенням
конкретного одержувача та при виконанні ветеринарних вимог щодо імпорту в
Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини,
після проходження обов'язкового ветеринарного контролю.
• З країн, з якими центральними державними ветеринарними службами погоджені
форми ветеринарних сертифікатів на окремі види вантажів, підконтрольних службі
державної ветеринарної медицини, увезення їх дозволяється тільки за
наявності зазначених ветеринарних сертифікатів.
• Увезення підконтрольних вантажів з країн, з якими немає погоджених форм
ветеринарних сертифікатів, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог
щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної
ветеринарної медицини.

Країни з якими погоджені форми ветеринарних
сертифікатів на ввезення племінної ВРХ
• Австралія
• Австрія
• Канада
• Франція
• Швейцарія
• Австралія
• Данія
• Естонія

• Литва
• Нідерланди
• Німеччина
• Польща
• США
• Угорщина
• Чехія

Зміни вимог для ввезення ВРХ
• Виключена прив'язка «народжена та вирощена» на термін утримання в країні (зоні, компартмені) відповідно
до епізоотичної ситуації та відповідних захворювань (ящур 3 місяці чума ВРХ та лихоманка долини Рифт – 1
рік). Для господарства походження – утримувалась не менше 40 діб
• Діагностичні дослідження в карїні-експортері, повинні проводитись в кількості не менше 10% та складати не
менше 10 тварин з кожного господарства за результатами оцінки ризиків (крім бруцельозу) (в Україні наразі
100%)
• Замість відбору тварин державним інспектором – інспектування господарства
• Застосування Україною принципів зонування та компартменталізації. Зазначене відповідає міжнародній
практиці «гнучкості» торгівлі, коли дозволяється імпортувати тварин або продукцію із зон або
компартментів, якщо не вся територія країни-експортера є вільною від тієї чи іншої хвороби тварин
• губчастоподібна енцефалопатія ВРХ – племінна та користувальна ВРХ походить із території країни або зони,
які відповідно до вимог Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ є країною або зоною із
незначним/контрольованим/невизначеним ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії ВРХ. Ввезення на
митну територію України племінної та користувальної ВРХ, яка походить із території країни або зони, які
відповідно до вимог Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ є країною або зоною із невизначеним ризиком
щодо губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, можливе у випадку проведення компетентним органом України
інспектування потужності (об’єкта) походження зазначених тварин або проведення компетентним органом
України оцінки ефективності компетентного органу країни-експортера, а також у разі виконання таких вимог:
на території зазначеної країни або зони повинна діяти заборона на годування тварин м’ясо-кістковим
борошном та шкварками, отриманими із жуйних тварин, відповідно до вимог Кодексу здоров’я наземних
тварин МЕБ

• Самостійно проаналізувати епізоотичну ситуацію і визначити країну - експортера
• Заключити контракт на поставку тварин
• Викликати місцевого інспектора ветеринарної медицини для інспектування господарство на предмет
можливості ввозу тварин (отримати від нього акт інспектування)

• Заключити контракт з продавцем тварин
• Звернутися до Держпродспоживслужби з проханням направити спеціаліста для відбору тварин.
• Виїхати в господарство-постачальник і відібрати разом з інспектором тварин (отримати акт відбору тварин
та/або інспектування закордонного підприємства

• Провести карантин (30 діб) на території країни-експортера рід час якого проводяться всі необхідні
дослідження та обробки
• За результатами карантину отримати ветеринарний сертифікат на тварин.
• При прибутті в господарство – постановка тварин на карантин (30) діб і проведення досліджень в ДНДІЛДВСЕ
(або регіональній лабораторії)

Практичні поради

• Основним для ввезення є відбір тварин - лише професійний відбір
тварин за обов’язковою участю ветеринарних спеціалістів (які
розуміються на епізоотології) дасть змогу вам уникнути, як фінансових
ризиків, так і ризиків втратити тварин.
• Не бійтеся прописувати в контрактах ризики тих захворювань тварин,
які не контролюються в країні експортері, є незначними для імпорту,
але мають обмеження на території України. Зокрема, для всіх видів
тварин, це лептоспіроз - до сьогодні міжнародна ветеринарна
спільнота не може прийняти спільне рішення стосовно цього
захворювання (стаття в Кодексі вже 2 десятиріччя знаходиться в
розробці), тому ми не забуваємо, що в Україні хворі тварин - це ті які
мають рівень титру антитіл 1:50 і вище (є країни де хворою тварина
вважається при 1:300, є країни які взагалі не контролюють це
захворювання). Ще одним критичним захворюванням, але це лише
для ВРХ є лейкоз бо в багатьох розвинутих країнах він не є
контрольованим захворюванням, оскільки там діють чіткі правила
щодо унеможливлення споживання людиною сирого молока, в Україні
це контрольоване захворювання - хворі тварини знищуються.

• Правила визначає країна-експортер.
• Кожна країна має зазвичай свої особливості як щодо правил
ввезення так і щодо вимог по епізоотичній ситуації.
• Потрібне чітке розуміння логістики (транзитні країни)
• Окремо потрібно вивчати правила перевезення тварин (можуть
різнитися для різних країн)
• На сьогодні Держпродспоживслужбою прийняті методичні
рекомендації щодо експорту – наразі всі інспектори ними будуть
керуватися

Ввезення
Моніторинг

Вакцинація

Експорт

Умовний розподіл вимог країн-експортерів за рівнем
співпраці з державною ветеринарною службою України
Незн
ачни
й

Отримання дозволу на окреме підприємство
відповідно до епізоотичної ситуації, з або без
фізичної перевірки підприємства (країни
бувшого СРСР, Іран, Ірак, тощо)

Сере
дній

Допуск на ринок лише після узгодження між
компетентними органами міжнародних
ветеринарних сертифікатів (Туреччина
Йорданія)

Висок
ий

Допуск на ринок лише після визначення
еквівалентності ветеринарних служб (ЄС,
Китай)

Практичні поради
• Вивчайте специфіку ринку країни куди Ви плануєте експортувати
(об'єми, ціни на різну специфікацію тварин) – Для прикладу
багато арабських країн зацікавлені у молодняку ВРХ лише вагою
до 300 кг, частина країн зацікавлена лише у м'ясних породах тобто в цьому сегменті найпривабливіша ціна і умови – вихід за
нього несе багато ризиків.
• Чітко повинні розуміти витрати для виходу на ринок і їх
співвідношення до можливих прибутків (зазвичай найбільш цікаві
ринки потребують відповідно більших витрат).
• Експорт у будь яку країну лише при співпраці з державною
ветеринарною службою України.

Проект нової версії наказу № 96
• Тарифи будуть обраховуватись виходячи з «Кількісті прожиткових
мінімумів працюючих осіб»
• Все буде дорожче наприклад:
• бруцельоз в РБП був 47 буде 69
Кожен рік перерахунок в залежності від прожиткового мінімуму

Проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
ветеринарної медицини"

• В цілому зміна всієї основи функціонування ветеринарної служби
• Погодження проекту призупинено
• Напрацьовується нова редакція

Технологія прожарювання зерна
• За результатами тестів, отриманих після аналізу прожарених відкритим
вогнем зразків кукурудзи, пшениці, ячменя та вівса було отримано:
- Зменшення 4-деоксинваленола та Зеареленона на 77%.
- Зменшення плісняви до 98%
- Дезактивація афлотаксина Б на 80%, та охратоксина А до 90%.
• Зберігання зерна 2 роки без втрати якості
• Зниження рівня споживання без втрати якісних показників,
покращення здоров'я стада, підвищення жирності молока та надоїв
вцілому.
• Розроблена модель регулювання рівня розчинності протеїну, що дуже
важливо для ВРХ
• http://www.roastamatic.com

