Методичні вказівки та роз’яснення щодо експорту харчових
продуктів з України до Королівства Саудівська Аравія

Будь-який харчовий продукт, який ввозиться до КСА з комерційною метою має походити з
підприємств, акредитованих Саудівським органом з продовольства та препаратів – SFDA
(https://www.sfda.gov.sa.) із схвалених країн.
Процес акредитації Саудівським органом з продовольства та препаратів складається з декількох
етапів:
I.
II.

акредитація компетентного органу (оцінка державної системи контролю)
схвалення підприємств-експортерів (інспектування)

Компетентний контрольно-наглядовий орган, який прагне отримати акредитацію, повинен
перебувати в країні, імпорт харчових продуктів з якої не знаходиться під дією тимчасової
заборони.
І. Процедура акредитації компетентного контрольно-наглядового органу.
1. Заявка:
Компетентний контрольно-наглядовий орган надсилає заявку на отримання акредитації в Сектор
SFDA з контролю харчових продуктів через Міністерство закордонних справ, вказавши всю
необхідну контактну інформацію (номер телефону, адреса електронної пошти та ін.) і контактних
осіб.
2. Подання опитувальника:
При отриманні запиту, на адресу компетентного контрольно-наглядового органу SFDA висилає
для заповнення оціночний запитальник (по електронній пошті або по інших каналах зв'язку).

3. Заповнення анкети:
Оціночний запитальник заповнюють відповідальні особи компетентного контрольно-наглядового
органу (або особи, що діють від їх імені) протягом 60 днів, починаючи з моменту офіційного
отримання (відправлення електронної версії по електронній пошті на адресу SFDA).
4. Оцінка опитувальника:
Після заповнення компетентним контрольно-наглядовим органом оціночного запитальника,
SFDA оцінює запитальник. Після заповнення всіх необхідних документів, SFDA зв'язується з
компетентними контрольно-наглядовими органами в країні-експортері, щоб скоординувати візит
групи технічних експертів SFDA.
5. Візит групи технічних експертів SFDA:
SFDA збирає професійну групу технічних фахівців для відвідування контрольно-наглядового
органу і декількох підприємств з виробництва харчових продуктів, щоб фізично/наочно
переконатися в тому, що контрольно-наглядовий орган ефективно здійснює нагляд на цих
підприємствах у відповідності до технічних регламентів та санітарних вимог, затверджених в
КСА. Програма відвідування повинна, в тому числі, включати об'єкти, що мають відношення до
даної галузі, тобто центральні референс лабораторії, карантинні приміщення, ферми з
вирощування тварин та інші контрольні замінити на контролюючі органи. Тривалість і програма
візиту погоджується компетентними органами України та КСА.
6. Підсумковий звіт:
Група технічних фахівців повинна надати повний звіт про результати інспектування в ході візиту,
і, якщо в звіті вказані будь-які невідповідності, SFDA повідомляють про таке компетентний
контрольно-наглядовий орган України та пропонують направити протягом максимум 90 днів звіт
про прийняття коригувальних заходів, відповідною підтверджуючою документацією.
7. Затвердження/ухвалення контролюючого органу після візиту:
SFDA розглядає затвердження компетентного контролюючого органу, після заповнення
оціночного запитальника та врахування зауважень, зафіксованих після інспекційного візиту (у
випадку наявності).
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ІІ. Затвердження підприємств:
Після акредитації SFDA компетентного контрольно-наглядового органу країни-експортера,
зазначений орган отримує дозвіл на затвердження підприємств, що експортують харчові
продукти в до КСА, за умови, що ці підприємства проходять перевірки з боку даного
компетентного органу відповідно до технічних регламентів і стандартів, затверджених SFDA, і
відповідно до експортних вимог. Компетентний контролюючий орган повинен заздалегідь
подати до SFDA список акредитованих підприємств, зацікавлених в експорті своїх продуктів в
КСА,
щоб
розглянути
можливість
видачі
експортного
дозволу.

При цьому SFDA зберігає за собою право проводити вибіркові перевірки
на підприємствах для підтвердження їх відповідності. Відвідування має
бути організовано у співпраці з компетентними контрольними органами
країни-експортера.
За результатами таких перевірок у разі виявлення порушень вимог КСА,
експорт може бути призупинено або скасована акредитація потужності.
Посилання на офіційний сайт SFDA, де розміщено перелік країн, схвалених
для імпорту в КСА в розрізі продукції (disclaimer: для зручності в навігації по
сайту рекомендовано налаштувати автоматичний перекладач веб-сторінки,
для цього користуйтесь браузером Google chrome):
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFCMeatAndImportingCountries.aspx?v=1

Вимоги та процедура акредитації окремих підприємств зі схвалених країн:
1. ГУ ДПСС в області за фізичним розташування потужності на підставі звернення
зацікавленого суб’єкта має провести позаплановий захід офіційного контролю, з метою
перевірки відповідності та підтвердження питань, зазначених у формі самооцінки (disclaimer:
для зручності надаємо переклад форми самооцінки українською мовою, Додаток 1 до
методичних рекомендацій).
2. Відповідно до процедури, визначеної SFDA, підприємства-експортери та потенційні
експортери мають заповнити та надіслати до ГУ ДПСС:
 форму самооцінки англійською мовою, яка завіряється Головним Управлінням ДПСС в
області за фізичним розташування потужності;
 аплікаційну форму (таблиця) англійською мовою, завіреною підписом та печаткою
підприємств. (disclaimer: дати підписання форми самооцінки та аплікаційної форми
можуть мати різницю не більше трьох днів)
3. Виконання вимог національного законодавства та вимог специфічних стандартів КСА3
(доступ до яких мають офіційні інспектори та офіційні/уповноважені ветеринарні лікарі, які
пройшли навчання у системі дистанційного навчання1
4. У випадку відповідності вимогам КСА ГУ ДПСС в області за фізичним місцем розташування
потужності надсилає звернення до Центрального апарату ДПСС із відповідним запитом та
завіреною формою самооцінки щодо включення потужності до переліку експортерів,
аплікаційною формою (таблиця) англійською мовою, завіреною підписом та печаткою
підприємства, та внесенням змін до реєстру2
У разі новопризначених офіційних/уповноважених лікарів, державних інспекторів у районах та/чи
областях, де розташовані потужності - експортери на ринок КСА, Головне управління ДПСС
звертається до Сектору дистанційного навчання (email: prof19@dpss.gov.ua, тел.+38044 279-66-77)
щодо необхідності призначення відповідного навчального курсу для визначеного переліку фахівців
ДПСС.
2
На рівні центрального апарату може бути прийняте рішення щодо проведення додаткового
офіційного позапланового заходу контролю даної потужності спеціалістами центрального апарату.
3
За забезпечення стандартами підприємства відповідає підприємство
1

Вимоги та процедура сертифікації партії товару
Форма сертифіката погоджена між обома компетентними оргнанами та
розміщена на офіційному сайті ДПСС.
Для зручності у використанні додається форма у ворд форматі (Додаток 1 до
методичних рекомендацій).

Будь-які викреслення у сертифікаті заборонені!

 Оформлення та видачу ветеринарних сертифікатів для експорту до КСА
здійснюється виключно офіційними ветеринарними лікарями, які
перебувають у штаті районних (міських) державних лікарень
ветеринарної медицини та підпорядкованими державними
ветеринарними інспекторами, відповідно до встановлених форм
сертифікатів.
 Оформлюється та видається ветеринарний сертифікат для експортудо
КСА виключно у разі дотримання експортною потужністю відповідних
нормативно-правових актів КСА у сфері безпечності харчових
продуктів та ветеринарної медицини.
 не пізніше ніж за 2 робочі дні до завантаження з новосхвалених
потужностей, а також у разі видачі сертифіката новопризначеними
офіційними лікарями, надсилання заповнених сертифікатів на перші 5
вантажів для попередньої перевірки до центрального апарату
Держпродспоживслужби на електронну адресу int.dep@dpss.gov.ua із
зазначенням теми електронного листа «Для перевірки сертифіката на
експорт до КСА».
Копія виданого міжнародного сертифіката для експорту зберігається у
офіційного лікаря (протягом 3 років).

