Аграрний союз України
Аналітичний центр

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.
1.5.6 Аналітична нотатка з обгрунтування необхідності запровадження низки саморегулівних
стандартів у сфері фітосанітарії.
Обгрунтування. В сучасних умовах проведення економічних реформ, інтеграції України в
європейську та світову економіку особливо важливо гармонізувати норми та правила ведення
господарської діяльності зі знезараження рослинної продукції пестицидами та
агрохімікатами зі стандартами, що застосовуються за межами України - на світових ринках.
Иходячи з практичної необхідності ФУмігаційна асоціація розробила свій власний саморегулівний
документ - Настанову з фумігації Пест фрі (PEST Free), ВГО ФА, 2017рік. Ця настанова є
стандартом ВГО "Фумігаційна асоціація" в галузі аграрного пестконтролю. Вона встановлює
загальні принципи застосування шаблонів, практик, правил безпечнї діяльності, на основі яких
підприємства, що провадять діяльність зі знезараження об’єктів в Україні, здійснюють свою
поточну господарську діяльність.
Метою розроблення та прийняття Настанови є:
- впорядкування діяльності з фумігації на внутрішньому ринку України та на ринку транзитної
фумігації на засадах гармонізації з Міжнародними нормами та рекомендаціями;
- сприяння становленню механізмів саморегуляції та запобігання вчинення порушення
законодавства про захист економічної конкуренції та прав споживачів;
- зміцнення довіри до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку
знезараження.
Настанова узгоджена із Міжнародними кодексами:
- Конвенцією SOLAS-74;
- Міжнародним кодексом морського перевезення твердих навалювальних вантажів (IMSBC) IMO;
- Рекомендаціями ІМО про безпечне використання пестицидів на судах (MSC.1 / Circ.1358,
30.06.2010);
- Рекомендаціями ІМО про безпечне використання пестицидів на судах, які можна застосувати для
фумігації вантажних трюмів (MSC.1 / Circ.1264, 27.05.2008 з урахуванням змін до них, внесених
MSC.1 / Circ.1396, 16.11.2011);
- переглянутими Рекомендаціями щодо безпечного користування пестицидів на судах, що
застосовуються для фумігації вантажних транспортних одиниць ІМО (MSC.1 / Circ.1361,
27.05.2010);
- Кодексом практики з безпеки і ефективності морської фумігації Міжнародної морської
організації фумігації (IMFO);
- іншими документами, виданими міжнародними організаціями (IMO, BIMCO, GAFTA).
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Зміст настнови та її відповідність настнови чинному законодавству. Настанова з фумігації Пест
фрі (PEST Free), ВГО ФА також визначає організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші
вимоги, необхідні при провадженні господарської діяльності з проведення фумігації
(знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а також виконання інших
робіт із хімічного знезараження рослинної продукції та об єктів фітосанітарного регулювання.
Настанова містить положення, що відповідають чинному законодавству. Планується також, що ця
Настанова буде регулярно переглядатися відповідно до змін і доповнень, що вносяться. На даному
етапі настанову не можна вважати повною, положення про знезараження зернового складу будуть
додані до Настанови після введення Технічного регламенту зернового складу.
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