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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.  
1.3.5 Аналітична довідка про поточну ситуацію щодо безпечності і якості фітосанітарних заходів. 

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію. Галузі фітосанітарії стосуються положення 

Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Угоди про асоціацію "Україна-ЄС": 

Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64) 

• Національний режим та доступ товарів на ринки. Визначення методики скасування сторонами рівнів 

увізних мит (стаття 29).  

Пункт 31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 

законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V: 

1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV“Санітарні та фітосанітарні заходи” 

розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України (січень 

2016) 

Виконавці: Мінагрополітики 

Затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та 

фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди 

2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV 

“Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та 

фітосанітарним заходами 

Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ 

 

Розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV 

“Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та 

фітосанітарними заходами 

 

3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні 

та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та подання його на 

розгляд Кабінету Міністрів України (серпень 2016)  

Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 

Затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії 

імплементації глави IV“Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди 

4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні 

заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди (грудень 2019) 

Виконавці: Мінагрополітики, Держветфітослужба, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 

Прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV 

“Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran396#n396
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran453#n453
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran211#n211
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5) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. 

Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих 

організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих 

організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144 “Про схвалення розроблених Міністерством 

аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС” 

(листопад 2016) 

Виконавці: Мінагрополітики, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держветфітослужба 

Виконання плану імплементації Регламенту, надання позитивних висновків підкомітету з 

управління санітарними та фітосанітарними заходами 

• План заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво”  Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 

роки 

8) внесення змін до методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань 

садівництва, тваринництва, виноградарства та виноробства, внесення пестицидів з урахуванням 

системи показників, передбачених міжнародними стандартами (2018 рік) 

Виконавці: Держстат, Мінагрополітики 

Затвердження методології 

• Адаптація законодавства в сфері громадського здоров’я (стаття 428, додаток XLI) 

1) виконання плану імплементації Рішення № 2119/98/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 

24 вересня 1998 р.; Директиви Ради 98/83/ЄСвід 3 листопада 1998 р.; Рішення Комісії № 

2000/96/ЄC від 22 грудня 1999 р.; Директиви 2001/37/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 5 

червня 2001 р.; Рішення Комісії № 2002/253/ЄC від 19 березня 2002 р.; Директиви 2002/98/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 р.; Директиви Комісії 2004/33/ЄС від 22 

березня 2004 р.; Директиви 2004/23/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.; 

Регламенту (ЄС) № 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р.; 

Директиви Комісії 2005/61/ЄC від 30 вересня 2005 р.; Директиви Комісії 2005/62/ЄC від 30 вересня 

2005 р.; Директиви Комісії 2006/86/ЄC від 24 жовтня 2006 р.; Директиви Комісії 2006/17/ЄC від 8 

лютого 2007 р. (2017 рік) 

Виконавці: МОЗ  

Виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між 

Україною та ЄС 

3) адаптація законодавства до положень Плану дій “Електронна охорона здоров’я 2012-2020: 

Інноваційна охорона здоров’я у 21 сторіччі” (Комюніке Європейської Комісії від 6 грудня 2012 р. 

(2012) 736) (2017 рік) 

Виконавці: МОЗ  

Прийняття нормативно-правових актів 

6) розроблення та виконання плану імплементації Директиви Комісії № 2005/61/ЄС від 30 вересня 

2005 р., що впроваджує Директиву № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно 

вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події (2017 рік) 

Виконавці: МОЗ  

Виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між 

Україною та ЄС 

    

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2175#n2175
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2584#n2584
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran29#n29
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11) оновлення додатка XLI до розділу V Угоди про асоціацію (2017-2019 роки) 

Виконавці: МОЗ 

Схвалення Комітетом асоціації між Україною та ЄС актуальних додатків до Угоди про асоціацію 

 

• Підвищення рівня безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та 

економічного зростання (статті 426 і 427) 

Пункт 72. Зміцнення системи охорони здоров’я України, налагодження роботи Національного 

центру громадського здоров’я (травень 2017) 

Виконавці: МОЗ 

Забезпечення діяльності Національного центру громадського здоров’я 

• Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства 

Забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо Європейського Союзу в Україні цінностей, 

функціонування та політик (статті 443 і 444) 

Пункт 90. Сприяння діалогу між учасниками громадянського суспільства та їх співробітництву 

1) зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом між усіма секторами громадянського 

суспільства в Україні та державах - членах ЄС (2017 рік) 

Виконавці: МЗС, Нацдержслужба 

Забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо України в державах - членах ЄС (зокрема її 

історії та культури), а також Європейського Союзу в Україні (зокрема його базових цінностей та 

функціонування), проведення професійних семінарів, підвищення кваліфікації. 

 

Законодавство ЄС. Галузі фітосанітарії стосуються Директива ЄС від 21 жовтня 2009 року № 

2009/128/ЄС, що засновує рамки діяльності Співтовариства для досягнення сталого використання 

пестицидів. 

 

Стандарти ISO: Галузі фітосанітарії стосуються група стандартів ISO 22000 family - Food safety 

management (The ISO 22000 family of International Standards addresses food safety management).  

The consequences of unsafe food can be serious and ISO’s food safety management standards help 

organizations identify and control food safety hazards. As many of today's food products repeatedly cross 

national boundaries, International Standards are needed to ensure the safety of the global food supply 

chain. 

 

Стандарти EN: Стандарт  EN 16636: 2015 був підготовлений технічним комітетом CEN / TC 404 «Проект 

Комітет - Послуги по боротьбі з  шкідниками», секретаріат якого належить UNI. 

Стандарти Кодекс Аліментаріус: В системі Кодекс Аліментаріус нормативні акти, які безпосередньо 

стосуютсья галузі фітосанітарії відсутні. 

 

Стандарти ЄЕК ООН: В системі ЄЕК ООН нормативні акти, які безпосередньо стосуютсья галузі 

фітосанітарії відсутні. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2574#n2574
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2576#n2576
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Вітчизняні стандарти:  Галузі фітосанітарії стосуєтсья стандарт ДСТУ EN 16636:2015 Послуги щодо 

боротьби зi шкiдниками. Вимоги та компетенцiї (EN 16636:2015, IDT). Цей стандарт лише часково 

стосується фітосанітарії, він загальний для всього пест контролю. 

 

Технічні комітети: Галузі фітосанітарії стосуєхтсья Технічний комітет cnfylfhnbpfws] ТК 173 "Захист 

рослин і фітосанітарна безпека" 

 

Органи з оцінки відповідності: Фумігаційна асоціація працює з ТОВ "Орган сертифікації персоналу 

Української асоціації якості", 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-Д,,(044) 517-59-88 

(акредитація до 01.09.2018) 

 

Акредитовані лабораторії в галузі фітосанітарії: 

- Центральна фітосанітарна лабораторія (з обслуговуванням м. Києва та Київської області) 

http://cfl.gov.ua 

Обласні державні фітосанітарін лабораторії: 

- Вінницька www.fito.vn.ua 

- Волинська www.fitolab.volyn.ua 

- Дніпропетровська http://www.dneprlab.com.ua/ 

- Донецька http://fl.dn.ua 

- Житомирська http://karantin.zhitomir.org 

- Закарпатська https://www.fitolab.uz.ua/ 

- Запорізька www.phyto.zp.ua 

- Івано-Франківська http://fitolabif.com.ua 

- Кіровоградська http://fitolab.kr.ua 

- Луганська http://lugfitolab.at.ua 

- Львівська www.fitolab.lviv.ua 

- Миколаївська http://yurin.mk.ua/wpb. 

- Одеська http://lab.gov.ua 

- Полтавська www.karantin.poltava.ua  

- Рівненська http://fitolab.rv.ua 

- Сумська http://fitolab.gov.ua 

- Тернопільська http://karantin.te.ua 

- Харківська http://fitolab.kharkov.ua/index.php   

- Херсонська http://www.fitolab.ks.ua/ 

- Хмельницька http://fitolab.km.ua 

- Черкаська http://fitolab.at.ua/ 

- Чернівецька www.fitolab.cv.ua 

- Чернігівська www.karant.in.ua 

 

Профільне законодавство: Галузь фітосанітраії регулюється наступними законодавчо-

нормативними актами: 

- Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

- Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004 

- Закон України  «Про захист рослин» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/180-14 

- Закон України  «Про карантин рослин» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3348-12 

- Закон України  «Про зерно і ринок зерна в Україні» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/37-15 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/180-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3348-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/37-15
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- Постановами  Кабінету Міністрів України: 

від 18 вересня 1995 року № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на 

право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею 

пестицидами і агрохімікатами”; 

від 12 травня 2007 року № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин 

рослин”; 

від 16 листопада 2002 року № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути 

заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”: 

від 26 жовтня 2011 р. N 1107  «Про затвердження Порядку видачі дозволів   на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на   експлуатацію (застосування) машин, механізмів,  устатковання 

підвищеної небезпеки  

- Наказами  Міністерства аграрної політики України: 

від 22 грудня 2005 року № 731 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, 

перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936; 

від 23 серпня 2005 року № 414 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, 

перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних 

матеріалів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 року за № 

1121/11401; 

- Державними санітарними правилами “Транспортування, зберігання та застосування 

пестицидів у народному господарстві. ДСанПіН 8.8.1.2.001-98”, затвердженими постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 року № 1 (далі – ДCанПіН 

8.8.1.2.001-98). 


