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Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 1 етап  

 

Пункт 1.3.  
1.3.3 Аналітична довідка про поточну ситуацію щодо безпечності і якості продукції грибництва. 

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Галузі грибництва стосуються наступні 

положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС": 

Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі: 

• Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, 

акредитації та робіт з оцінки відповідності (стаття 55) 

4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання: здійснення обміну 

інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС (2016-2017) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів 

5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва: здійснення обміну, досвідом і даними між 

відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну 

діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію (2016-

2017) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні 

органи виконавчої влади  

Регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити 

• Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки 

відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55) 

 

6. Забезпечення розвитку системи стандартизації: проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів 

стандартизації (грудень 2016) 

 

Виконавці: Національний орган стандартизації (за згодою) 

Наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів 

стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських 

організацій стандартизації 

 

7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України  

1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності (квітень 2016) 

 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran361#n361
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran361#n361
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Наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її 

відповідальності 

 

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових 

актів для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” 

(грудень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо 

внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165 (травень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності  

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових 

актів для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності” (квітень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності (червень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Видання наказу Мінекономрозвитку 

9. Забезпечення розвитку системи акредитації  

1) проведення аналізу системи акредитації (квітень 2016).  

Виконавці: Мінекономрозвитку  

Наявність відповідної аналітичної інформації 

2) підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з 

акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF) (вересень 2016) 

Виконавці: Національне агентство з акредитації (за згодою)  

Наявність проекту заявки 

3) опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації 

ЕА-2/17 INF (червень 2016)  

Виконавці: Національне агентство з акредитації (за згодою)  

Прийняття плану впровадження зазначеного Документа 

4) проведення моніторингу Національного агентства з акредитації (травень 2017) 

Виконавці: Мінекономрозвитку  

Наявність відповідної аналітичної інформації про результати проведення моніторингу 

5) забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних 

органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації (постійно) 

Виконавці: Національне агентство з акредитації (за згодою)  
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Відповідність Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з 

акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації 

10. Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду  

1) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності 

(квітень 2016)  

Виконавці: Мінекономрозвитку, органи державного ринкового нагляду, інші центральні органи 

виконавчої влади  

Наявність відповідної аналітичної інформації 

2) коригування сфер відповідальності (вересень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, органи державного ринкового нагляду, інші центральні органи 

виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

3) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам 

європейських органів державного ринкового нагляду (квітень 2017) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, органи державного ринкового нагляду, інші центральні органи 

виконавчої влади  

Розроблення плану розвитку органів державного ринкового нагляду на 2017-2019 роки 

11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів  

1) проведення аналізу європейських стандартів (грудень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні 

органи виконавчої влади  

Визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні 

2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом 

(ETSI) (грудень 2018) 

Виконавці:  Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою)  

Визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні 

3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням 

конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ) (2016-

2019) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні 

органи виконавчої влади  

Розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних 

стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів 

• Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та 

додаток III) 

12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство  

1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, 

Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового 

нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про 

схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС” (грудень 2017) 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran361#n361
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran370#n370
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran11#n11
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Виконавці:  Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за 

згодою), ДФС, інші центральні органи виконавчої влади  

Виконання плану імплементації у межах видатків, передбачених у державному бюджеті 

відповідним органам, кошти в рамках проекту ЄС “Додаткові заходи до Програми підтримки 

секторальної політики “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом” 

2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції (грудень 

2016) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів  

3) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну 

продукцію (грудень 2016) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів  

4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи 

технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії) (2016-2020) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

27. Розроблення технічного регламенту пакування та відходів виконання пункту 21 плану заходів 

щодо реалізації Стратегії (грудень 2017) 

Виконавці:  Мінприроди, Мінекономрозвитку  

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту  

• Застосування маркування та етикетування (стаття 58) 

30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні 

для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту 

здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної 

політики  

1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування (березень 2016) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог (квітень 2016) 

Виконавці:  Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

• Покращення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток 

податкової системи (стаття 351) 

18. Удосконалення управління у сфері оподаткування  

1) розроблення Стратегії нормативно-правового наближення у сфері оподаткування до 

законодавства ЄС на прикладі найкращих практик держав - членів ЄС (після отримання інформації 

від Сторони ЄС щодо досвіду держав - членів ЄС із складення графіків імплементації положень 

Директив ЄС з питань оподаткування) 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran389#n389
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2244#n2244
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Виконавці: Мінфін, ДФС, Мінекономрозвитку  

Затвердження стратегії та подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових 

актів 

• Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва 

40. Створення кращих умов для сприяння підвищенню конкурентоспроможності розроблення 

механізму полегшення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів 

(2017) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінагрополітики, 

Мін’юст  

Обласні держадміністрації створення схеми гарантування кредитів для малих та середніх 

підприємств, щоквартальний звіт про виконання заходів у рамках програм ЄС COSME та EU SURE 

41. Сприяння розширенню контактів між приватними підприємствами України та ЄС та між 

такими підприємствами і органами влади України та ЄС  

1) забезпечення надання консультативних та інших послуг з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємств (2017-2019 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, МОН, МЗС  

Проведення інформаційних заходів щодо можливостей ведення бізнесу з країнами ЄС, виконання 

освітніх програм у сфері розвитку малого та середнього підприємництва 

2) забезпечення діяльності у рамках Європейської мережі підприємств (EEN) (2017-2019 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Торгово-промислова палата, МОН, інші члени Консорціуму 

Європейської мережі підприємств (EEN) в Україні (за згодою)  

Затвердження звіту про діяльність у рамках Європейської мережі підприємств (EEN) 

42. Сприяння розвитку інноваційної політики: обмін інформацією та передовим досвідом щодо 

комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема, про механізм 

підтримки заснування підприємницької діяльності, пов’язаної з використанням технологій та 

впровадженням результатів науково-технічної діяльності) (2017-2019 роки) 

Виконавці: МОН, Мінекономрозвитку, Національна академія наук (за згодою)  

Проведення засідань двосторонніх та багатосторонніх робочих груп, інформаційних заходів 

(форумів, семінарів, засідань за круглим столом) 

43. Стимулювання експорту в Україні: проведення інформаційних заходів щодо можливостей 

експорту до держав - членів ЄС (2017-2019 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, МЗС, Торгово-промислова палата (за згодою)  

Проведення інформаційної кампанії за допомогою електронних та друкованих інформаційних 

ресурсів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом 

44. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України та ЄС: 

розроблення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року (2017 

рік) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінфін, МОН, 

Мінагрополітики, ДКА, Національна академія наук (за згодою)  

Затвердження Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року 

• Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 404) 
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57. Забезпечення співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій 

1) забезпечення ведення діалогу із Стороною ЄС щодо співробітництва у сфері сільського 

господарства та розвитку сільських територій (2017-2019 роки) 

Виконавці: Мінагрополітики 

Проведення засідань двічі на рік 

4) стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС (2017 рік) 

Виконавці: Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін  

Розроблення концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації 

• Наближення національного законодавства та практики його застосування до законодавства ЄС 

у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 405, додаток XXXVIII) 

58. Нормативно-правове наближення щодо: політики органічного фермерства; генетично 

модифікованих зернових; біорозмаїття; стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, 

продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; стандартів торгівлі живими тваринами 

та продуктами тваринництва: виконання плану заходів з наближення законодавства України до 

права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19 січня 2015 

р. № 15 (грудень 2017) 

Виконавці: Мінагрополітики. 

Виконання плану заходів, отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними 

та фітосанітарними заходами 

• Глава 20. Захист прав споживачів 

Адаптація в сфері прав споживачів (стаття 417, додаток XXXIX) 

64. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів  

1) виконання планів імплементації Директиви Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р. (2017 рік): 

- Директиви Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 р.;  

- Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р.;  

- Регламенту Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18 червня 1992 р.;  

- Директиви 93/13/ЄС від 5 квітня 1993 р.;  

- Директиви 93/83/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 1993 р.;  

- Директиви 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 р.;  

- Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р.;  

- Директиви 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р.;  

- Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р.;  

- Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р.;  

- Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р.;  

- Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р.;  

- Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р.;  

- Директиви 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р.;  

- Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 р.;  

- Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р.;  

- Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р.;  

- Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.;  

- Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р.;  

- Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р.;  

- Директиви 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р.;  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2484#n2484
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran29#n29
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- Регламенту (ЄС) № 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р.;  

- Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 р.;  

- Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р.;  

- Регламенту № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 р.;  

- Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р.;  

- Регламенту № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р.;  

- Рішення № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р.;  

- Директиви 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р.;  

- Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р.;  

- Директиви 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.;  

- Регламенту (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р.;  

- Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р.;  

- Директиви 2014/26/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. 

- Директиви 2011/83/ЄС про права споживачів;  

- Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про дистанційну торгівлю та 

фінансові послуги споживачам;  

 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужба, Мін’юст, Мінфін, ДРС 

Виконання планів імплементації 

- Директиви 2009/22/ЄС про судові заборони на захист інтересів споживачів; 

- Регламенту ЄС № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради про співробітництво між 

національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів  

 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужба, Мін’юст, Мінфін, Антимонопольний 

комітет, НКРЕКП (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою) 

 

3) оновлення додатка XXXIX до розділу V Угоди про асоціацію в рамках Підкомітету з питань 

економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (2017-

2019) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужба  

Актуальний зміст додатка XXXIX до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між 

Україною та ЄС 

• Забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між системами 

захисту прав споживачів України та ЄС (стаття 415) 

65. Забезпечення координації діяльності органів/установ з питань імплементації положень актів 

законодавства ЄС у частині захисту прав споживачів  

1) систематизація повноважень органів державної влади, відповідальних за захист прав споживачів 

(2017-2019) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужба, Мін’юст, Мінфін, Антимонопольний 

комітет, НКРЕКП (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою) 

Законодавче закріплення повноважень органів/установ, відповідальних за захист прав споживачів 

2) навчання представників органів державного управління та інших суб’єктів, що представляють 

інтереси споживачів (2017-2019 роки) 

Виконавці: Держпродспоживслужба, Мінекономрозвитку, НКРЕКП (за згодою),  

Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), органи місцевого самоврядування (за 

згодою)  

Кількість підготовлених фахівців 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2531#n2531
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Стандарти ISO: Галузі виробництва грибів стосується стандарт ISO 7561: 1984 "Культивовані 

гриби - Керівництво по холодному зберіганню та охолоджуванню" 

 

Стандарти ЄЕК ООН: Основним міжнародним нормативним документом, який стосуєтсья сфери 

виробництва грибів є стандарт ЕЭК ООН FFV-53:2004, IDT "Трюфелі свіжі. Настанови щодо 

постачання і контролювання якості" 

Вітчизняні стандарти: На сьогодні в Україні існуються такі національні стандарти, у тому числі 

гармонізовані з міжнародними: 

- ДСТУ ISO 7561–2001 «Гриби культивовані. Настанови щодо зберігання та транспортування в 

умовах охолодження»; 

- ДСТУ ЕЭК ООН FFV 24: 2007 «Гриби культивовані (Agaricus). Настанови щодо постачання і 

контролювання якості»; 

- ДСТУ ЕЭК ООН FFV 54:2007 «Гриби білі. Настанови щодо постачання і контролювання якості». 

- ДСТУ 7316:2013 «Міцелій їстівних грибів субстратний. Технічні умови»; 

- ДСТУ 8511:2015 « Гриби глива. Технологія вирощування. Загальні вимоги»; 

- ДСТУ 7786:2015 «Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умови». 

Галузі виробництва грибів також стосуються наступні стандарти, на які є посилання в нормативно-

правових актах: 

- ДСТУ 2299-93 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. терміни та визначення" 

- ДСТУ 2195-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, 

вміст, виклад і правила внесення змін" 

- ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов" 

- ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями" 

 

Іншими нормативними документами, які використовуютсья в галузі виробництва грибів є: 

- "Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів 

харчування" Посилання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v5061400-89 

- Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних 

грибів. ДСП 4.4.4.070-2000. 

Посилання: http://www.uazakon.com/documents/date_b5/pg_gswhol/index.htm 

- Сonsensus document on compositional considerations for new varieties of oyster mushroom (Pleurotus 

ostreatus): Key food and feed nutrients, antinutrients and toxicants Series on the Safety of Novel Foods 

and Feeds No. 26  

Посилання: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)23&docla

nguage=en  

- Series on the Safety of Novel Foods and Feeds, No. 15 Consensus document on compositional 

considerations for new varieties of the cultivated mushroom agaricus bisporus: key food and feed 

nutrients, antinutrients and toxicants 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v5061400-89
http://www.uazakon.com/documents/date_b5/pg_gswhol/index.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)23&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)23&doclanguage=en
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Технічні комітети: Профільний технічний комітет, який охоплює сферу грибівництва – це ТК 71 

«Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал». 

 

Акредитовані лабораторії: Сфера виробництва грибыв використовуэ потужносты Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК при НУБіП України, акредитована Національним 

гентством з акредитації України (НААУ). 

 

Профільні міжнародні оорганізації:  

- International Society for Mushroom Science, www.isms.biz  

- European Mushroom Growers Group, www.infochampi.eu  

 

Профільні національні оорганізації:  

- USA. The Mushroom Council, www.mushroomcouncil.org  

- USA. Mushroom Farmers of Pennsylvania, www.pamushrooms.com  

- USA.  American Mushroom Institute, www.americanmushroom.org  

- Australia. Mushroom Growers Association, www.mushrooms.net.au  

- Canadian Mushroom Growers Association, www.mushrooms.ca  

- Great Britain. Mushroom Bureau, www.mushroom-uk.com  

- Canada. Mushrooms Canada, www.mushrooms.ca  

- New Zealand. Commercial Mushroom Growers Federation, www.mushroomgrowers.org.nz 

- Poland. Mushroom Łosicki Cooperative, www.pieczarka.org 

- Poland. Polish Mushroom Industry Association, www.sbgu.com.pl 


