
  
2017 рік 2016 рік  2015 рік 

Зернові культури всього 41982,1 40623,2 37515,4 

Пшениця 17144,7 18061,3 13468,0 

Ячмінь 4693,6 4856,3 4624,9 

Жито 22,5 6,1 20,5 

Кукурудза 19231,8 17299 19007,2 

Інші зернові 889,5 400,5 394,8 

Олійні культури всього 4987,3 3628,8 3717,3 

Ріпак 2118,9 977,5 1409,5 

Соя 2868,4 2651,3 2307,8 

Соняшник  50,6 166,8 33,5 

Всього зернових та олійних 47020,0 44418,8 41266,2 

Експорт  зернових та олійних в 2015 - 2017 р.р. ( тис. тонн) 



Нотифікації про невідповідність фітосанітарним 

заходам українського зерна  

Період Отриманих  нотифікацій по зерну 

2013 р. 3 (РФ) 

2014 р.  4 (РФ – 2; Пакистан – 1; Білорусь – 1) 

2015 р. 
27 (Австрія – 2, США-2, В’єтнам - 7, Індонезія - 16)                                   

1 заборона на імпорт пшениці до В’єтнаму 

2016 р.  80 (Білорусь-1, КНР-1, Індонезія -42, Індія – 36 ) 

2017 р.  
98 (Індонезія – 3, Білорусь-3, Індія-92)  

2018 (станом 

на 22.02.2018) 2 (Білорусь) 



 в 2017 році:  

підписано Протокол санітарних та фітосанітарних вимог щодо 

експорту шроту соняшникового з України до Китайської Народної 

Республіки; 

лібералізовано вимоги Арабської Республіки Єгипет та Ізраїлю в 

частині визначення максимально допустимої кількості амброзії 

полинолистої в одному зразку, що складає 50 мг/кг (pm); 

проведено роботу щодо не введення тимчасової заборони імпорту до 

Республіки Індонезія пшениці українського походження; 

вжито заходів щодо відтермінування вимоги обов’язкової фумігації 

метилбромідом експортних вантажів зернових, що прибувають па митну 

територію Індії; 

домовлено на рівні Уряду про візит фахівців Генеральної Адміністрації 

нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки 

(AQSIQ) до України з метою легалізації імпорту української пшениці до 

КНР та проведення інспекції в частині виконання Українською стороною 

Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю 

з України до Китаю. 



в 2018 році заплановано: 

З метою зняття заборони імпорту української пшениці до Соціалістичної Республіки В’єтнам 

– візит представників НОЗР В’єтнаму до України та  проведення інспекції місць вирощування, 

зберігання та формування експорту; 

Візит фахівців AQSIQ до України з метою відкриття  експорту вітчизняної пшениці до КНР 

та проведення інспекції в частині виконання Українською стороною  Протоколу фітосанітарних та 

інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю, зокрема встановлення вільних 

ділянок від Tilletia controversa ; 

З метою попередження введення тимчасової заборони імпорту до Республіки Індонезія з 

керівництвом НОЗР Республіки Індонезія в квітні 2018 планується підписання  міжнародних 

договорів України міжвідомчого характеру: 

Протоколу між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів та Індонезійською Агенцією з сільськогосподарського карантину Міністерства 

сільського господарства Республіки Індонезія про співробітництво у сфері карантину та захисту 

рослин; 

Фітосанітарні вимоги для експорту зерна пшениці з України до Індонезії; 

Фітосанітарні вимоги для експорту тропічних свіжих фруктів з Індонезії до України. 

Візит в Україну спеціалістів у галузі карантину та захисту рослин Міністерства сільського 

господарства та фермерського добробуту Республіки Індія, для ознайомлення з системою 

фітосанітарного контролю в Україні та розгляду низки питань, що виникають у торгівлі рослинами 

та рослинними продуктами.  

Крім цього, пропонуємо продовжити роботу робочої групи з питань покращення 

фітосанітарного стану в Україні створену наказом Мінагрополітики від 23 лютого 2017 р.  № 87 за 

ініціативи Міжнародної фінансової корпорації (Групи Світового Банку) (IFC) "Реформування 

інвестиційного клімату в Україні". В 2018 році поставити акценти на встановленні статусів ділянок 

та місць виробництва вільних від шкідливих організмів а також продовження розробки та 

впровадження регіональних програм по локалізації та ліквідації карантинних організмів. 





Міжнародне законодавство у сфері карантину та захисту рослин  

ростин, яке регулює питання зон, місць виробництва або 

виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих 

організмів або зон  

Вимоги країн імпортерів, 

зокрема 

ЄВРАЗІЙСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ, 

КНР, Індонезії та інших 

країн 

 



листом від 29.08.2017 р. № 1311/10889-17 

повідомлено асоціації щодо надання територіальним 

органам Держпродспоживслужби доручення                        

від 11.08.2017 р. №602-1311-7/7114 



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КАРАНТИН РОСЛИН» 

 

Стаття 31. Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів  

 

     Місце виробництва   або   виробничі   ділянки,   вільні   від регульованих шкідливих організмів,  є 

виробництво або ділянки,  де на   підставі   інспектування   офіційно  встановлена  відсутність 

регульованих шкідливих організмів і за необхідності їх відсутність офіційно підтримується протягом 

визначеного періоду.  

     Місця виробництва   або   виробничі   ділянки,   вільні   від регульованих шкідливих організмів, 

встановлюються на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктів регулювання.  

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  карантину  

рослин,  та  особа,  що  займається виробництвом   об'єктів   регулювання,   виконують  процедури  

для встановлення  та/або  підтримання  статусу  місця  виробництва або виробничої ділянки, вільних 

від регульованих шкідливих організмів.  

     Порядок офіційного встановлення  та/або  підтримання  статусу місця виробництва або виробничої 

ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів,  позбавлення такого статусу, його поновлення 

та  інші  умови  офіційного  встановлення  місця  виробництва  або виробничої  ділянки  ( z1444-12 ) 

визначається центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної 

політики у сфері карантину рослин.  

     Кабінет Міністрів   України  встановлює  розмір  платежів  за надання  послуг,  зазначених  у  цій  

статті,  згідно   з   чинним законодавством.  

 

 

Українське законодавство у сфері карантину ростин, яке регулює питання 

місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих 

шкідливих організмів  



 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КАРАНТИН РОСЛИН» 

 

 

Стаття 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та 

обігом об'єктів регулювання 

 

Реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин, підлягають особи, які:  

здійснюють господарську діяльність з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій 

зонах;  

виробляють насіннєвий та садивний матеріал;  

здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;  

здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального 

матеріалу;  

здійснюють зберігання та переробку зерна.  

Реєстрація проводиться протягом 10 робочих днів на основі заяви, поданої особою, яка здійснює 

господарську діяльність,  

пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, відповідно до закону за формою, що 

встановлюється центральним  

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину 

рослин.  

Особам, зареєстрованим в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері карантину рослин, надається реєстраційний номер.  

Плата за реєстрацію не стягується.  

Порядок реєстрації осіб визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері карантину рослин.  

 

Українське законодавство у сфері карантину ростин, яке регулює питання 

місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих 

шкідливих організмів  



 

п. 8, 23  Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та 

інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів 

регулювання у сфері карантину рослин  затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 травня 2007 р. № 705 

 

Перелік платних послуг, які надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в 

областях та м. Києві і бюджетними установами, що належать до сфери управління 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань 

карантину рослин та розмір плати за їх надання затверджений додатком 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348. 

 

Перелік регульованих шкідливих організмів затверджений наказом Міністерства аграрної 

політики від 29.11.2006 № 716  

 

 

 

 

 

 

Українське законодавство у сфері карантину ростин, яке регулює питання 

місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих 

шкідливих організмів  

Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з 

виробництвом та обігом об'єктів регулювання затверджений наказом Міністерства  

аграрної політики України від 21.11.2006  № 690 (реєстрація безкоштовна); 

Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого 

статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або 

виробничої ділянки, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 07.08.2012  № 487. 



_________________________________ 

юридична або фізична особа 

ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в _________________  області 

копія Держпродспоживслужба  

З метою організації обстеження  в  період вегетації 20___ року ділянки 

посівів(посадок)____________________________________________________ ,  
назва культури яка буде вирощуватись в період вегетації 

вільних від шкідливих організмів: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(назва шкідливого організму від якого планується  бути вільним  місце виробництва або виробнича 

ділянка) 

_____________________________________________має намір звернутись до     
(назва юридичної або фізичної особи)  
ГУ управління Держпродспоживслужби в _____________________ області, 

щодо встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від шкідливих організмів, відповідно до переліку, 

що додається.  

Подальше вивезення врожаю ___________________________________ 
(назва культури та її призначення) 

планується до __________________________________ . 
(назва країни імпорту) 

Просимо повідомити: 

перелік шкідливих організмів щодо яких необхідно встановлювати 

вільну ділянку або вільне місце виробництва, за умови подальшого експорту 

зерна _________ до ___________ 

оптимальні строки щодо подачі заяви про встановлення та/або 

підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від вищезазначених шкідливих організмів. 

Додаток до листа 
 

назва 
юридичної 
або 
фізичної 
особи 
 

місцезнаходження 
або місце 
розташування 
місця 
виробництва або 
виробничої 
ділянки (адреса: 
область, район, 
місто або 
село/селище, 
вулиця, інше ) 

кількість 
місць 
виробництва 
або 
виробничих 
ділянок, що 
претендують 
на статус 
вільних від 
шкідливих 
організмів 
(кількість 
полів, 

площа місця 
виробництва 
або 
виробничих 
ділянок що 
претендують 
на статус 
вільних від 
шкідливих 
організмів  
(га, кв.м) 

назва 
культури яка 
буде 
вирощуватись 
в період 
вегетації 
_________ р. 

назва 
шкідливого 
організму 
від якого 
планується  
бути 
вільним  
місце 
виробництва 
або 
виробнича 
ділянка 

1. Етап 

Встановлення статусу місця 

виробництва  

або виробничої ділянки, вільних від 

 регульованих шкідливих 

організмів  



 Додаток 1 

до Порядку офіційного встановленнята/або підтримання статусу 

місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих 

шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення 

та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або 

виробничої ділянки  
 

Начальнику Головного управління Держподспоживслужби  

в _________________________ області 
ЗАЯВА 

про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів 

Заявник __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(повне найменування,  місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи /прізвище, 

ім'я, по батькові, місце проживання, посада, серія, номер паспорта фізичної особи-підприємця, ким і коли 

виданий) 

номер телефону _________________________________________________________________, 

організаційно-правова форма _____________________________________________________, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті)_______________________________________________________________________, 

форма власності _________________________________________________________________, 

спеціалізація виробництва ________________________________________________________, 

просить провести процедуру перевірки виконання фітосанітарних заходів щодо встановлення 

та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів, площею __________ кв.м (га), яке(яка) розташоване(а): 

________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження або місце розташування місця виробництва або виробничої ділянки) 

До цієї заяви додаються:  

копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується 

офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих 

шкідливих організмів, на ___ арк.; 

копія документа, який засвідчує право власності або користування (в тому числі оренди) на 

земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, на ___ арк.; 

документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських 

культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та 

лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу 

місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво 

об'єктів регулювання, передбачених Законом України „Про карантин рослин”, на ___ арк. 

Додаткова інформація ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Підпис заявника 

_________________________________

_________________________ 

"___" ____________ 20__ року. 

 

Встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 

2. Етап 
У заяві: 

Вказувати назву органу до якого 

звертається особа; 

У додатковій інформації вказувати назву 

шкідливих організмів від яких планується 

встановити місце виробництва або 

виробничу ділянку.  
   

У випадку відсутності у особи реєстрації у 

центральному органі  виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 

карантину рослин, передбаченого статтею 

27 Закону України «Про карантину 

рослин», звернутись до ГУ 

Держпродспоживслужби в області із 

заявою про реєстрацію особи. 

плата за обстеження визначена додатком 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2011 р. № 1348 



Державний фітосанітарний інспектор здійснює фітосанітарні 

процедури (обстеження) відповідно до Порядку затвердженого 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 07.08.2012  № 487 та направляє відібрані зразки до 

фітосанітарної лабораторії 

3. Етап 

Після проведення фітосанітарною лабораторією фітосанітарної 

експертизи визначається фітосанітарний стан місця виробництва 

або виробничої ділянки. 

Фітосанітарною лабораторією проводиться фітосанітарна 

експертиза (плата за аналіз визначена додатком 1 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348) 

 

Встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 



За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що 

здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон, відповідне ГУ 

Держпродспоживслужби протягом 10 робочих днів після закінчення відповідних 

фітосанітарних процедур зобов’язане видати наказ про присвоєння або 

поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих організмів, або повідомлення про 

неможливість встановлення офіційного статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (далі - 

повідомлення), яке надається особі у письмовій формі. 

Повідомлення може бути оскаржено до Держпродспоживслужби або до 

суду. 

         Заява про оскарження повідомлення подається до 

Держпродспоживслужби у строк, що не перевищує 10 днів після одержання 

повідомлення. Заява розглядається протягом 10 робочих днів. 

2.5. Підставами для повідомлення є: 

виявлення зараження рослин, продуктів рослинного походження, інших об’єктів 

регулювання та об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або 

виробничої ділянки та буферної зони регульованими шкідливими організмами; 

невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів та обов’язків 

осіб щодо карантину рослин, визначених Законом України "Про карантин 

рослин" протягом останнього повного вегетаційного сезону; 

подання неповного пакету документів, визначених пунктом 2.2 цього розділу; 

виявлення в документах, зазначених у пункті 2.2 цього розділу, недостовірних 

відомостей. 

4. Етап 

Встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 
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5. Етап 

Підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 

2.13. Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих 

шкідливих організмів, при підтриманні офіційного статусу зобов’язаний: 

визначити межі місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 

організмів, табличними знаками, форма яких наведена у додатку 6 до цього Порядку; 

виконувати обов’язки щодо карантину рослин та інші фітосанітарні заходи, спрямовані на попередження 

проникнення регульованих шкідливих організмів на територію місця виробництва та/або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих організмів, та в буферну зону, якщо така належить або перебуває в 

користуванні цієї особи; 

у випадках відсутності у власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки права 

власності або користування буферною зоною сприяти виконанню фітосанітарних заходів у цій зоні; 

обстежувати місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 

організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованих державним 

фітосанітарним інспектором; 

з метою знищення шкідливих організмів проводити (не рідше одного разу на рік) фітосанітарні заходи 

щодо знезараження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання, які розташовані на території місця 

виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів; 

заносити до журналу про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, 

продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться 

та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 

організмів (додаток 7), інформацію про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, 

продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться 

та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих 

організмів. 
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Офіційно встановлене місце виробництва або виробничої ділянки,  
вільних від регульованих шкідливих організмів  

____________________________________________________________________________  
(найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)) власника (користувача)

  
місця виробництва та/або виробничої ділянки) 

площа ____________________ кв.м (га)  
Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 
регульованих шкідливих організмів, від _________________ № _________________ 

№ 

з/п 

Назва об’єкта 

регулювання 

Площа 

посіву 

(посад

ки) (га) 

Кількість 

зібраного 

врожаю  

(тонн / 

куб.м/шт.) 

Кількість об’єктів 

регулювання, яка 

зберігається на 

території місця 

виробництва 

та/або виробничої 

ділянки  

(тонн / куб.м/шт.) 

Кількість 

об’єктів 

регулювання, 

вивезених з місця 

виробництва 

та/або 

виробничої 

ділянки  

(тонн / куб.м/ шт.) 

Кількість об’єктів 

регулювання, 

ввезених до місця 

виробництва 

та/або виробничої 

ділянки з інших 

місць  

(тонн / куб.м/шт.) 

Кількість 

об’єктів 

регулювання, 

ввезених до 

місця 

виробництва 

та/або 

виробничої 

ділянки з 

вільних 

ділянок  

(тонн / куб.м / 

шт.) 

Назва 

виявлених 

шкідливих 

організмів 

за 

підзвітний 

період 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЖУРНАЛ  

про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів 

регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних 

від регульованих шкідливих організмів  

__________________________________________________________  

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ 

за період ______________ кварталу 20 ____ року 

Додаток до 7 Порядку 

Додаток до 6 Порядку 

Підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 



3.1. Підставами для видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва 

або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, є: 

виявлення регульованих шкідливих організмів під час проведення процедури перевірки з 

метою підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів; 

неповідомлення ГУ Держпродспоживслужби в області про виявлення регульованих 

шкідливих організмів на території місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів; 

внесення особою недостовірної інформації до журналу про фітосанітарний стан посівів 

(посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів 

регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця 

виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів; 

неповідомлення особою ГУ Держпродспоживслужби в області  про зміну даних, 

зазначених у заяві про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця 

виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів; 

невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів та обов’язків осіб 

щодо карантину рослин, визначених Законом України "Про карантин рослин". 

Позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів, оформлюється наказом відповідного ГУ 

Держпродспоживслужби в області та вноситься до журналу. 

Етап не  

бажаний 

Позбавлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів 
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3.2. Наказ про поновлення офіційного статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, може 

бути видано не раніше, ніж через один рік після видачі наказу про позбавлення 

офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від 

регульованих шкідливих організмів. 

Наказ про поновлення офіційного статусу місця виробництва або 

виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, може 

бути видано на підставі повторного подання особою заяви та акта про 

проведення процедури перевірки щодо усунення порушень, що стали 

підставами для видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця 

виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих 

організмів, визначеними пунктом 3.1 цього розділу. 

3.3. У разі внесення будь-яких змін до процесу виробництва або меж 

виробничої ділянки особа зобов’язана подати протягом 10 робочих днів ГУ 

Держпродспоживслужби в області відповідну інформацію у письмовій формі. 

3.4. Особа - власник або користувач місця виробництва або виробничої 

ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, у разі виявлення 

підозри зараження регульованими шкідливими організмами зобов’язана 

невідкладно повідомити про це ГУ Держпродспоживслужби в області за 

місцезнаходженням. 

Поновлення та підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих організмів 



Фітосанітарна  сертифікація 
 

Міжнародна конвенція захисту рослин (ІРРС); 

Міжнародний стандарт з фітосанітарних заходів № 12 

“Фітосанітарні сертифікати” (ISPM № 12);  

Стаття 46. Закону України “Про карантин рослин”; 

Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, 

знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного 

та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України                     

від 12 травня 2007 р. № 705. 

 

  Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі 

фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на 

реекспорт є:  

невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних 

заходів;  

виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими 

шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;  

відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього 

Закону;  

невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою 

для переміщення;  

невиконання розпоряджень державного фітосанітарного 

інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;  

відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката  або 

фітосанітарного сертифіката на реекспорт. 



Основні фітосанітарні процедури при видачі фітосанітарного сертифікату 
 

відбір зразків від партії 

вантажу та інспектування 

транспортного засобу 

фітосанітарна експертиза  

(аналіз в фітосанітарних 

лабораторіях) 

ефективне знезараження 

вантажу та контроль за 

його ефективністтю 

виявлення зараження 

карантинними організмами 

для країни імпорту 

видача фітосанітарного сертифіката 

ознайомлення з фітосанітарними вимогами країни імпорту 

наявність специфічних фітосанітарних вимог країни 

імпорту в тому числі щодо встановлення вільної 

ділянки від шкідливого організму 

відсутність вимоги країни 

імпорту щодо встановлення 

вільної ділянки від шкідливого 

організму 

не відповідність вантажу 

фітосанітарним вимогам 

країни імпорту, зокрема 

відсутність вільної 

ділянки від шкідливого 

організму  

відмова у видачі 

фітосанітарного 

сертифікату 

відповідність 

специфічним 

фітосанітарним вимогам 

країни імпорту, зокрема 

наявність вільної ділянки 

від шкідливого організму 

відсутність  зараження 

карантинними організмами 

для країни імпорту 

заява на видачу фітосанітарного сертифікату + оплата 



Ми не можемо нехтувати вимогами країн-партнерів 

України в міжнародній торгівлі.  

Закликаємо до сумісних дій, які нададуть нам змогу 

успішно торгувати українським збіжжям. 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


