
Провести підготовчу роботу: забезпечити відповідність 
вимогам ЄС щодо безпечності харчового продукту, 
провести сертифікацію на відповідність міжнародним 
стандартам (за необхідності), вивчити ринок збуту, знайти 
партнерів в ЄС тощо.
Провести акредитацію (облік) на митниці та отримати 
картку акредитації компанії або приватного підприємця 
(безоплатно).
Укласти зовнішньоекономічний контракт та договір на 
надання транспортно-експедиційних послуг. 
Отримати фітосанітарний сертифікат – видається 
державним фітосанітарним інспектором  Головного 
управління Держпродспоживслужби в області на підставі 
проведених фітосанітарних процедур, на кожну партію 
вантажу об’єктів регулювання, які включені до Переліку 
об’єктів регулювання відповідно до Постанови КМУ від 
12.05.2007 № 705 (строк дії 14 днів на території України). 
Отримати сертифікат з перевезення товару EUR.1– 
видається безоплатно на кожну партію товару митницями 
ДФС України під час або після здійснення експорту товару 
(для уповноважених експортерів – не потрібен). 
Провести митне оформлення вантажу в режимі експорту, 
надавши необхідні документи (митну декларацію, контракт, 
інвойс, калькуляцію виробництва, транспортну накладну, 
сертифікат EUR.1, фітосанітарний сертифікат, ін.). 
Пройти митні перевірки у пункті в'їзду на територію ЄС. 
Рослинна продукція повинна бути заявлена щонайменше за 
24 год до прибуття вантажу до місця перетину кордону 
(попередні повідомлення надсилаються у пункт пропуску 
або через електронну систему TRACES).

Ресурс ЄС із підтримки експортерів: 
www.exporthelp.europa.eu

Мінекономрозвитку:
www.goo.gl/f0h7hC

Експорт свіжих фруктів та овочів до Європи (англ.): 
www.bit.ly/export_EU

Центр підтримки аграрного експорту до країн ЄС при 
Мінагрополітики: www.agritrade-ukraine.com

Офіс з просування експорту при МЕРТ: www.epo.org.ua
Стандарти ЄС: www.standardsmap.org/identify

Асоціація “УКРСАДПРОМ”: www.ukrsadprom.org

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

3. ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ. Вимога належним 
чином маркувати або надавати відповідні 
документи про продукцію. Імпортер харчової 
продукції в ЄС має забезпечити наявність 
вичерпної інформації щодо всього ланцюга 
виробництва та переміщення продукту. 
(Регламент (ЄС) № 178/2002) - 
www.bit.ly/Product_Marking.
4. МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. 
Загальні та спеціальні правила маркування 
харчових продуктів (Регламент (ЄС) №
1169/2011)  - www.bit.ly/Product_Marking_2.
5. КОНТРОЛЬ ЗДОРОВ’Я РОСЛИН ТА 
ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ. Імпорт рослинної 
продукції до ЄС підлягає таким основним 
заходам контролю: наявність фітосанітарного 
сертифікату; проходження митних перевірок у 
пункті в'їзду на територію ЄС; попереднє 
повідомлення у митні органи ЄС про прибуття 
вантажу рослин; включення імпортера з ЄС до 
офіційного реєстру держави-члена ЄС  
(Директива № 2000/29/ЄC) - 
www.bit.ly/Plant_Regulation.
6. КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ НЕТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.
- Загальні гігієнічні вимоги щодо харчових 
продуктів (Регламент (ЄC) №852/2004) - 
www.bit.ly/Hygiene_Foodstu�.
- Вимоги щодо забруднювачів у харчових 
продуктах та щодо матеріалів, які контактують з 
харчовими продуктами (Регламент (ЄC) 
№1935/2004) - www.bit.ly/Food_Contact_Material.

    ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКІВ З ЄС
Замовники з ЄС можуть вимагати від виробника 
наявності  сертифікату відповідності  певному 
міжнародному стандарту: ISO 22000, FSSC 
22000, GlobalGAP, GAPs, BRC, IFS. Ці 
сертифікати не є обов’язковими для ввезення 
на територію ЄС, проте вони часто є необхідною 
умовою для реалізації продукції в ЄС. Так, 
переважна більшість європейських торгових 
мереж працює зі стандартом GlobalGAP
(www.globalgap.org).

Матеріал підготовлено Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України за кошти 
проекту ЄС “Підтримка та впровадження Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС”. Висловлюємо подяку Держпродспоживслужбі, 
Мінекономрозвитку та Мінагрополітики за коментарі та уточнення.



Вимоги та документи для отримання EUR.1 - на 
сайті ДФС України: www.bit.ly/eur_eu_1.

Відповідно до Угоди про асоціацію між  Украї-
ною та ЄС, ставки увізних мит ЄС для більшості 
позицій Групи 08 були знижені до 0%. Зокрема, 
для мороженої чорниці - з 12% до 0%, кавунів - з 
8,8% до 0%, волоського горіха очищеного - з 
5,1% до 0%. Для окремих товарів (наприклад, 
яблук, слив, персиків) в ЄС діє вхідна ціна (див. 
www.exporthelp.europa.eu).
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