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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.  
1.5.7 Аналітична нотатка про засади контролю за дотриманням саморегулівних стандартів у сфері 

тваринництва (ВХР, свині, кози). 

 

Співпраця з організаціями з оцінки відповідності: Концерн "Тваринпром" (ВРХ, свині) і Асоцація 

козівників України вже сьогодні готові співпрацювати в питаннях проведення незалежного 

контролю безпечності і якості продукції з:  

- 17 профільними організаціями з сертифікації продукції, акредитованих на відповідність вимогам  

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) з переліку, наведеного Національним 

агентством з акредитації України  

- 27 профільними організаціями з сертифікації систем менеджмента, акредитованих на 

відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021-1:2015) з переліку, наведеного 

Національним агентством з акредитації України 

- 109 акредитованих випробувальних лабораторій, які спеціалізуютсья на проведенні аналізів 

харчової продукції з переліку, наведеного Національним агентством з акредитації України  

В питаннях здійснення самоврядного контролю галузь козівництва готова співпрацювати з 

наступними лабораторіями, якредитованими на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189:2015: 

- Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА», 01103, м. Київ, вул Професора Підвисоцького, 6-А, (044) 

201-59-80, номер атестата 3М001, термін акредитації до 18.10.2021. Сфера компетенції: біохімічні, 

імунологічні, молекулярно-генетичні, токсилогічні, алергологічні, гематологічні, 

загальноклінічні, цитологічні, мікробіологічні, бактеріологічні, вірусологічні дослідження. 

- Клініко-діагностична лабораторія Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління 

справами, 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21, (044) 259-67-48, (044) 259-69-55, номер 

атестата, термін акредитації до 26.06.2022. Сфера компетенції: гематологічні та біохімічні 

дослідження венозної, капілярної та сироватки крові людини. 

 

Коло саморегулівного контролю: Галузеві асоціації, які спеціалізуютсья на питаннях тваринництва 

(ВХР, свині, кози) готові вже сьогодні до ведення наступної діяльності в галузі саморегулівного 

контролю: 

1) атестації працівників, які використовують спеціальні роботи, повязані з племінними 

(генетичними) ресурсами у тваринництві в: 

- організації навчання спеціалістів, 

- видачі сертифікатів відповідності на право  виконання такої  роботи 

- організації контролю з боку спеціалістів галузевих асоціацій за їх роботою 

- надання консультаційних послуг 
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2) атестації плідників в частині контролю за використання плідників виключно у господарствах, 

які атестовані і внесені до галузевого реєстру. 

3) ведення Галузевого реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, включаючи: 

- контроль достовірності подання даних 

- контроль ведення племінного обліку у тваринництві 

- контроль ідентифікації тварин у господарствах.  

Галузеві асоціації, які спеціалізуютсья на питаннях тваринництва (ВХР, свині, кози) готові 

реформувати свою діяльність у відповідності до положень стандарту ISО/IEC 17020:2012 

"Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють 

інспектування". 

 

Участь у державному контролі. Галузеві асоціації, які спеціалізуютсья на питаннях 

тваринництва, готові брати участь в перевірках, які проводять органи державної влади та 

організовувати самоврядний контроль з питань виконання положень: 

- Закону України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 

- Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» 

- Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання 

людиною»   

- Закону України «Про племінну справу у тваринництві»   

- Закону України «Про ветеринарну медицину»   

- Закону України «Про запровадження ідентифікації і реєстрації свиней» 

- Закону України «Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби»   

- Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності" 

 

Контроль за дотриманням саморегулівних нормативниї документів. Після доопрацювання та 

затведження на рівні галузевих асоціацій буде організовано контроль за дотриманням положень: 

- Вимог благополуччя при використанні  тварин у сільському господарстві, у мтому числі 

положень, які 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. 

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

репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та продуктів, не 

призначених для споживання людиною, у тмоу чсилі положень, гармонізованих 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»,  
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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,  

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. 

- Вимог  до  класифікації туш свиней та великої рогатої худоби, у тому числі положень  

Директиви 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" 

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

числі положень  

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

до розведення порід свиней  

Закону  України «Про племінну справу у тваринництві». 

 


