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У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.

Карантинний сертифікат видається на об’єкти регулювання, включені до 
переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням

територією України, у разі:

Вивезення

об’єктів

регулювання з

карантинної зони

Транспортування

імпортованих об’єктів

регулювання, які

зберігалися, 

перепаковувалися, 

розділялися на частини, 

змішувалися з іншими

вантажами

На запит особи, яка здійснює переміщення, карантинний сертифікат може 
видаватися на рослини, продукти рослинного походження, упаковки, 

засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти 
або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі 

організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей 
контролю за переміщенням територією України.



У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.

Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором за 
результатами проведення фітосанітарних процедур, які проводилися не раніше ніж

за 14 діб до переміщення об’єкта регулювання. Для отримання карантинного 
сертифіката державному фітосанітарному інспектору подається:

! Власник несе відповідальність за достовірність поданої інформації

заява на 
оформлення
карантинного 
сертифіката, 
заповнена

українською
мовою

документ, що
підтверджує

внесення плати 
за видачу

карантинного 
сертифіката

висновок
фітосанітарної 

експертизи (аналізів) 
або висновок

повторної
фітосанітарної
(арбітражної) 

експертизи (аналізів) 
об’єктів регулювання

за наявності вимог
фітосанітарних заходів

щодо проведення
фітосанітарних

процедур -
документація, яка 

підтверджує
проведення таких 

фітосанітарних 
процедур та/або

знезараження



Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний
сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом ВОСЬМИ 

РОБОЧИХ ГОДИН після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Строк дії
карантинного 
сертифіката

становить 14 днів

Підстава для відмови

3. Відсутність реєстрації особи

1. Не відповідність об’єктів регулювання вимогам
фітосанітарних заходів

2. Виявлення зараження об’єктів регулювання
регульованими шкідливими організмами

5. Невиконання розпоряджень державного 
фітосанітарного інспектора щодо застосування

фітосанітарних заходів

4. Невідповідність наявних об’єктів регулювання, 
заявлених особою для переміщення територією

України

6. Відсутність оплати за видачу карантинного 
сертифіката



Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику карантинний
сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом ВОСЬМИ 

РОБОЧИХ ГОДИН після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Строк дії
карантинного 
сертифіката

становить 14 днів

Виключними підставами для анулювання
карантинного сертифіката є

3. пошкодження карантинного сертифіката, що не дає
можливості визначити фітосанітарний стан об’єктів

регулювання

2. повідомлення особи про втрату карантинного 
сертифіката

1. порушення особою вимог фітосанітарних заходів, 
які визначені у карантинному сертифікаті

4. підробка карантинного сертифіката

У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.



У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.

Особа, яка у встановленому порядку надала державному фітосанітарному
інспектору усі необхідні документи та провела оплату і не отримала у визначені

терміни рішення про видачу або відмову у видачі карантинного сертифіката, має
право здійснити задеклароване переміщення об’єктів регулювання

Об’єкти регулювання

можуть переміщуватися

в межах та за межі зони, 

вільної від

регульованих

шкідливих організмів, 

без наявності

карантинного 

сертифіката.

Рішення про відмову у 

видачі карантинного 

сертифіката може бути 

оскаржено до 

центрального органу 

виконавчої влади, що

реалізує державну

політику у сфері карантину 

рослин, або до суду.

Заява про оскарження рішення про відмову у видачі карантинного 
сертифіката подається до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не 

перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Заява
розглядається не пізніше двох робочих днів після її подання.



У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.

Об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, 
експорту та реекспорту, вивозяться за межі митної території України у супроводі

фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Фітосанітарний сертифікат

та фітосанітарний

сертифікат на реекспорт

оформлюється державним

фітосанітарним

інспектором за 

результатами проведення

інспектування, огляду, 

фітосанітарної експертизи

(аналізів), які проводилися

не раніше ніж за 14 діб до 

переміщення.

Проведення фітосанітарних 

процедур та/або

знезараження може

здійснюватися відповідно до 

міжнародних договорів

України у порядку, 

погодженому з

національними організаціями

захисту рослин країн-

імпортерів, або

фітосанітарних заходів країн-

імпортерів.



У разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: м. Херсон,

вул.Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.

Для отримання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на 
реекспорт державному фітосанітарному інспектору подається:

! Власник несе відповідальність за достовірність поданої інформації

заява на оформлення, 
заповнена

українською та 
англійською мовами

або однією з офіційних
мов Продовольчої та

сільськогосподарської
організації ООН (ФAO)

документ, що
підтверджує

внесення плати 
за видачу

висновок
фітосанітарної 

експертизи (аналізів) 
або висновок

повторної
фітосанітарної
(арбітражної) 

експертизи (аналізів) 
об’єктів регулювання

за наявності вимог
фітосанітарних заходів

щодо проведення
фітосанітарних

процедур -
документація, яка 

підтверджує
проведення таких 

фітосанітарних 
процедур та/або

знезараження



Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний
сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт або прийняти рішення про 

відмову в його видачі протягом ВОСЬМИ РОБОЧИХ ГОДИН після отримання ним 
висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Строк дії - 14 днів

Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні
сертифікати на реекспорт заповнюються відповідно до 
Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів № 12 

“Фітосанітарні сертифікати” та повинні містити
інформацію, що дозволяє чітко ідентифікувати

вантаж, на який видано відповідний сертифікат.

Фітосанітарні сертифікати або фітосанітарні
сертифікати на реекспорт видаються тільки в тому 

випадку, якщо підтверджуються фітосанітарні вимоги
країни-імпортера.



Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику сертифікат або
прийняти рішення про відмову в його видачі протягом ВОСЬМИ РОБОЧИХ ГОДИН 

після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Строк дії - 14 днів

Підстава для відмови

2. Відсутність реєстрації особи

1. Не відповідність об’єктів регулювання вимогам
фітосанітарних заходів

4. Невиконання розпоряджень державного 
фітосанітарного інспектора щодо застосування

фітосанітарних заходів

3. Невідповідність наявних об’єктів регулювання, 
заявлених особою для переміщення

5. Відсутність оплати за видачу сертифіката



Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику сертифікат або
прийняти рішення про відмову в його видачі протягом ВОСЬМИ РОБОЧИХ ГОДИН 

після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів)

Строк дії - 14 днів

Виключними підставами для анулювання
сертифіката є

3. підробка фітосанітарного сертифіката або
фітосанітарного сертифіката на реекспорт

2. зміна способу транспортування або транспортного 
засобу

1. повідомлення особи про втрату фітосанітарного 
сертифіката або фітосанітарного сертифіката на 

реекспорт

4. пошкодження фітосанітарного сертифіката або
фітосанітарногосертифіката на реекспорт, що не дає
можливості визначити фітосанітарний стан об’єктів

регулювання



Огляд проводиться 
державним фітосанітарним

інспектором. У разі коли 
фітосанітарна експертиза

(аналізи) для цілей
експорту проводиться 

фітосанітарною
лабораторією приватної

форми власності, 
здійснюється спільний

огляд державним
фітосанітарним

інспектором та фахівцем
такої лабораторії.

Для проведення огляду до 
територіального органу 

Держпродспоживслужби  
подається заява на 

проведення фітосанітарних 
процедур (зразок заяви 
можна знайти на сайті
Головного управління

Держпродспоживслужби в 
Херсонській області). Після

здійснення відповідної
оплати проводиться огляд.

Під час огляду об’єктів
регулювання проводиться 
їх візуальна перевірка та 

відбір зразків.

Об’єкти регулювання, 
які потребують
встановлення

фітосанітарного стану 
шляхом проведення

фітосанітарної 
експертизи (аналізів), 

підлягають

Сформовані зразки доставляються до фітосанітарної 
лабораторії для проведення експертизи. Через 24 

години після завантаження транспортного засобу (у 
разі проведення складного аналізу експертиза може

проводитись до 30 днів) ви отримаєте висновок
фітосанітарної експертизи.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


