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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 1.5.  
1.5.1 Аналітична нотатка з обгрунтування необхідності запровадження низки саморегулівних 

стандартів у сфері тваринництва (ВХР, свині, кози).  

 

Базові засади. За умов галузевого саморегулювання діяльність із стандартизації відбуваєтьcя на 

базі галузевих асоціацій. Саме вони акумулюють інформацію від виробників, науковців, 

міжнародних організацій, з інших джерел про необхідність розробки того чи іншого стандарту, 

організують таку розробку силами профільних фахівців і здійснюють наступну підтримку 

використання галузевого стандарту. Оскільки галузеві асоціації, як правило, є неприбутковими 

організаціями, відповідна діяльність здійснюється в рамках цільових програм стандартизації (у 

відповідності до відповідних положень статутів).  

Концерт "Тваринпром" приймав участь в розробленні низки нормативних доклументів у складі 

робочих груп Міністерства аграрної політики і продовольства України та Держспоживслужби. 

Однак до офіційного затвердження таких документів наказами відповідних органів виконавчої 

влади, справа дуже часто не доходила. Натомість, такі документи виррішували гострі питання 

галузі і були потрібні підпримєствам. Нині з‘являєтсья можливість трансформувати всі ці 

нормативні длокументи в галузеві самоврядні стандарти. 

 

Перелік самоврядних документів (ВРХ, свині). З напрацювань концерну "Тваринпром" в 

саморегулівні стандарти можуть бути трансформованими наступні документи:  

- Вимоги благополуччя при використанні  тварин у сільському господарстві, гармонізовані з: 

Директивою ЄС № 98/58/ЄС від 20 липня 1998 року стосовно захисту тварин, що утримуються для 

сільськогосподарських потреб (уже опрацьована робочою групою), 

Директивою ЄС № 2008/120/ЄС від 18 грудня 2008 року що встановлює мінімальні стандарти 

захисту свиней, 

Директивою ЄС № 2008/119/ЄC від 18 грудня 2008 року що встановлює мінімальні стандарти 

захисту телят. 

- Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх 

репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не 

призначених для споживання людиною, гармонізовані з положеннями: 

статей 3, 30 Закону України «Про ветеринарну медицину»,  

статті 15 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів»,  

статей 3, 4, 6 та 8 Угоди СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів,  

статті 59, 64, 65 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  
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пункту 34 Плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” 

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

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 217-р,  

підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119. 

Серед інших нормативних документів, які потребує галузь тваринництва і які можуть бути 

сформованими як саморегулівні документи є: 

- Вимоги  до  класифікації туш свиней та великої рогатої худоби гармонізовані з Директивою ЄС 

№ 1249/2008 від 10 грудня 2008 року "Встановлення детальних правил щодо імплементації шкали 

Співтовариства для класифікації туш з яловичини, свиней та овець та звітування про їх ціни", 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008R1249&qid=1514317228068&rid=7 

- Зоотехнічні  вимоги  та  стандарти  порід  при  вирощуванні  племінного поголів’я свиней, 

гармонізовані з  

Директивою ЄС № 88/661/ЄЕС від 19 грудня 1988 року щодо зоотехнічних стандартів застосовних 

до розведення порід свиней  

Законом  України «Про племінну справу у тваринництві»  

 

Самоврядні документи Концерну "Тваринпром":  В роботі знаходяться наступні документи: 

1) Вимоги  щодо  благополуччя  при  використанні  тварин  у  сільському  господарстві 

2) Галузеві книги племінних  тварин 

3) Ведення ідентифікації  та  реєстрації с/г тварин в господарстві. 

 

Нормативні та самоврядні документи (козівництво). Галузь козівництва на даному етапі в 

основному послуговується Наказом мінісетрства аграрної політики і рподовольства України № 

498 від 31.12.2004 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз", який потребує 

гармонізації з європейським профільним законодавством.  

Взірцем для формування та гармонізації самоврядних документів Асoціації козівників 

України є:  

- документи профільних організацій Німеччини Tierzuchtgesets (TierZG) та Kategorie 

Berefsstandische Korperscaft des offentlich. 

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on sheep and goat pox, EFSA Panel on Animal Health and Welfare 

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on genetic resistance to transmissible spongiform encephalopathies (TSE) in goats 

- документ Національного ветеринарного інституту (Велика Британія) External Scientific Report 

'The contribution of meat inspection to animal heakth surveilance in Sheep and Goats' 

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Report of EFSA 'Technical specifications on harmonized epidemiological indicators for biological 

hazards to be covered by meat inspection of domestic sheep and goats'  

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on Monitoring slaughter for sheep and goats 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008R1249&qid=1514317228068&rid=7
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- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on Animal welfare aspects in respect of the slaughter or killing of pregnant livestock animals 

(cattle, pigs, sheep, goats, horses, goats, respectively).  

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on Statement on the assessment of safety with respect to the consumption of goat meat and goat 

meat products in relation to BSE/TSE 

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Opinion on Epidemiological indicators for meat inspection of domestic sheep and goats 

- документ Європейського агентства з безпечності продуктів харчування (EFSA) Scientific 

Report of EFSA 'Meat inspection of sheep and goats' 

- процедури сертифікації Німецької асоціації з охорони тварин на отримання мітки "Добробут 

тварин" 

Також в саморегулівний стандарт Асоціації козівників України може бути трансформований 

документ " Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання дрібної рогатої худоби", робота над яким 

лишаєтсья заблокованою в Міністерстві аграрної політики і продовольства України. 

 

Загальні питання запровадження саморегулівних стандартів. При трансформуванні галузевих 

асоціацій в саморегулівні організації за основу доцільно взяти організаційну структуру 

Міжнародної асоціації стандартизації ISO:    

ISO  - це некомерційна, недержавна організація, членами якої є представники національних органів 

з стандартизації з 162 країн. Генеральна асамблея та Рада займаються визначенням стратегічних 

цілей ІСО. Щоденна діяльність, спрямована на реалізацію поставлених цілей, знаходиться в 

веденні Центрального секретаріату (Geneva, Switzerland). Центральний секретаріат знаходиться 

під керівництвом Генерального секретаря. 


