ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ (РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ) З
НАДАННЯМ АКТУ ФІТОСАНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ.
На виконання Закону України «Про карантин рослин», Постанови Кабінету Міністрів
України «Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" від 12 травня 2007 р.
№ 705 та п.6.1. наказу Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Фітосанітарних
правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та
реалізації підкарантинних матеріалів» від 23.08.2005 року № 414, реалізація об’єктів регулювання
(рослинної продукції) здійснюється після проведення фітосанітарного контролю.
При проведенні фітосанітарного контролю державний фітосанітарний інспектор оглядає,
аналізує, направляє на фітосанітарну експертизу об’єкти регулювання, а також перевіряє наявність
фітосанітарних документів на ці матеріали.
Такими документами є:
► карантинний сертифікат (Стаття 29 Закону України «Про карантин рослин», п. 23-27 постанови
КМУ від 12 травня 2007 р. № 705) (зразок додається);
► акт про результати (огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням) (п. 3
постанови КМУ від 12 травня 2007 р. № 705) ) (зразок додається);
Фітосанітарні документи засвідчують фітосанітарний стан об’єктів регулювання, а також
придатність до реалізації.
Тому, після ввезення суб’єктами господарювання, об’єктів регулювання (рослинної продукції)
на територію м. Запоріжжя, для проходження фітосанітарного контролю, що засвідчує придатність
до реалізації, вони повинні звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в
Запорізькій області, а саме до провідних спеціалістів управління фітосанітарної безпеки за адресою:
• м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9-А, т. (061) 286-04-60, Єжилов Сергій Анатолійович - м.
066-303-80-99 (Дніпровський, Олександрівський, Шевченківський райони);
Гашук Тетяна Володимирівна -м. 050-706-35-76 ( Комунарський, Хортицький райони);
• м. Запоріжжя, вул.Південне шосе,74, Мозолюк Дмитро Володимирович м.063-218-71-79
(Вознесенівський, Заводський райони).
Після ввезення суб’єктами господарювання, об’єктів регулювання (рослинної продукції) на
територію району Запорізької області, для проходження фітосанітарного контролю, що засвідчує
придатність до реалізації, суб’єкти господарювання мають звернутись до провідних спеціалістів
управління фітосанітарної безпеки за адресою:
•
•
•
•
•
•
•
•

Запорізька обл., смт. Новомиколаївка,вул. Космічна,3, Біденко Сергій Леонідович , (06144) 9м.099-25-44-920 – Вільнянський та Новомиколаївські райони.
15-58
Запорізька обл.,м. Пологи,вул. Привокзальна,17, Ковпак Юлія Миколаївна , (06165) 2-2971м.050-975-98-95 Пологівський, Гуляйпільський, Більмацький райони.
Запорізька обл., м.Токмак, вул. Революційна,55, Калаянов Леонід Федорович , (06178)2-05-78,
м.067-776-79-97 – Токмацький район та м. Токмак, Оріхівський, Мелітопольський,
Чернігівський та Якимівський райони.
Запорізька обл.,м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Щаслива, 102, Кононенко Андрій
Олександрович,
м.050-282-69-42 – Кам’янко-Дніпровський та Великобілозерський
райони, м. Енергодар.
Запорізька обл., смт. Веселе , вул. Горького,2а, Пономаренко Сергій Володимирович, м.09730-49-659 Веселівський, Приазовський, Мелітопольський райони та м. Мелітополь.
м. Запоріжжя, вул.Південне шосе,74, Мозолюк Дмитро Володимирович м.063-218-71-79 –
Запорізький р-н.
м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9-А, Гашук Тетяна Володимирівна -м. 050-706-35-76 –
Василівський та Михайлівський райони.
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Урицького, 9, спеціалісти управління на території
Бердянського морського торгівельного порту (06153) 62-7-63, Бердянський, Розівський,
Приморський райони.

Додаток 7 Постанови КМУ№ 705
від 12.05.2007 до Порядку
Зразок
Лицьовий бік

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
_______________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ № _________________
від ___ _________ 20__ р. дійсний до ___ ___________20___ р.
1. Виданий _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце постійного проживання власника

________________________________________________________________________________________________________
(відправника) об’єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;
________________________________________________________________________________________________________
повне найменування, місцезнаходження та реквізити власника (відправника)
об’єктів регулювання - для юридичної особи)

2. Отримувач об’єктів регулювання ________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце постійного

________________________________________________________________________________________________________
проживання власника (отримувача) об’єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;
________________________________________________________________________________________________________
повне найменування, місцезнаходження та реквізити власника (отримувача)
об’єктів регулювання - для юридичної особи)

3. Найменування об’єктів регулювання _____________________________________________________
4. Загальна кількість місць (одиниць) ______________________________________________________
5. Обсяг партії об’єктів регулювання або їх вага _____________________________________________
(словами в одиницях вимірювання)

6. Спосіб транспортування _______________________________________________________________
(із зазначенням для морських перевезень - найменування судна, баржі;

________________________________________________________________________________________________________
для залізничних перевезень - номера вагона; для автомобільних перевезень - номера автотранспортного засобу)

7. Країна походження ____________________________________________________________________
8. Місце або станція відправлення _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Місце або станція призначення _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Інформація про фітосанітарний стан об’єктів регулювання і проведення фітосанітарних процедур
_______________________________________________________________________________________
(відмітка про фітосанітарний стан

________________________________________________________________________________________________________
об’єктів регулювання і проведені заходи)

11. Умови, що встановлюються у разі відвантаження, відправлення, транспортування, приймання та
використання об’єктів регулювання: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Місце оформлення карантинного сертифіката ____________________________________________
Державний фітосанітарний інспектор

____________
(підпис)

МП

____________________
(прізвище та ініціали)

ХХ 000000

Зворотний бік

__________
Примітки. 1. Бланк карантинного сертифіката виготовляється на папері, який має систему захисту від підробки та
несанкціонованого тиражування, розміром 210 х 297 міліметрів. На зворотній стороні бланка карантинного
сертифіката “ХХ” - серія бланка, 000000 - номер бланка. Текст друкується чорним кольором.
2. Бланк карантинного сертифіката заповнюється друкованими літерами державною мовою, розбірливо, без
виправлень, друкованим текстом.
3 У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення карантинного сертифіката, виходить за рамки
позиції на бланку, зазначається:
на лицьовому боці у відповідній позиції карантинного сертифіката - “Інформація зазначена на зворотному
боці карантинного сертифіката”;
на зворотному боці - дата оформлення та номер карантинного сертифіката; номер та найменування позиції;
інформація, необхідна для заповнення карантинного сертифіката, що скріплюється підписом і печаткою.

Додаток 1 Постанови
КМУ№ 705 від
12.05.2007 до Порядку

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
_______________________________________________________
(найменування територіального органу Держпродспоживслужби)

АКТ № _____________________
про результати _________________________________________________
(огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням)

від ___ ____________ 20__ року
Мною, державним фітосанітарним інспектором _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

згідно із Законом України “Про карантин рослин” проведено: ________________________
(найменування фітосанітарної процедури)

_____________________________________________________________________________
Місце проведення фітосанітарної процедури __________________________________
Найменування об’єкта (об’єктів) регулювання:________________________________
_____________________________________________________________________________
Обсяг або вага партії об’єкта (об’єктів) регулювання ___________________________
_____________________________________________________________________________
Власник об’єкта (об’єктів) регулювання ______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові,

_____________________________________________________________________________
повне найменування, місце проживання, місцезнаходження та реквізити)

_____________________________________________________________________________
Країна походження об’єкта регулювання _____________________________________
(у разі експорту або реекспорту

_____________________________________________________________________________
зазначається країна експорту або реекспорту)

Вид транспортного засобу _________________________________________________
(найменування, номер транспортного засобу)

_____________________________________________________________________________
Перелік документів, які супроводжують об’єкт регулювання ____________________
_____________________________________________________________________________
Результати фітосанітарної експертизи _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прийняте рішення державного фітосанітарного інспектора: _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Примітки ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Акт складено у присутності:
Представник
власника об’єкта
об’єктів)
регулювання
Державний
фітосанітарний
інспектор
МП

__________
Примітки.

_______

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. У номері акта після цифр проставляється літера “І” у разі огляду, інспектування, здійснення
контролю за знезараженням об’єкта регулювання імпортного походження, наприклад: “Акт №
1234(І)”, або літера “В” - у разі огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням
об’єкта регулювання вітчизняного походження, наприклад: “Акт № 1243(В)”.
2. У назві акта потрібне вписати.
3. У частині “Прийняте рішення державного фітосанітарного інспектора” зазначається “під
фітосанітарним контролем”, “вивезення з України дозволено”, “ввезення в Україну дозволено”,
“вантаж підлягає фітосанітарному контролю за місцем призначення”, “транзит по Україні
дозволено”, “вантаж повернуто”, “вантаж вилучено та знищено”, “вантаж підлягає
знезараженню”, “вантаж підлягає огляду з відбором зразків для проведення фітосанітарної
експертизи”.
4. У разі коли обсяг інформації, необхідний для заповнення акта проведення фітосанітарних
процедур, виходить за рамки позиції на бланку, зазначається:
на лицьовому боці у відповідній позиції - “Інформація зазначена на зворотному боці акта
проведення фітосанітарних процедур”;
на зворотному боці - дата оформлення та номер акта проведення фітосанітарних процедур;
найменування позиції; інформація, необхідна для заповнення акта проведення фітосанітарних
процедур, що скріплюється підписом і печаткою.

