
Отримайте відповіді на 

актуальні питання 

з карантину та захисту 

рослин

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області

Управління фітосанітарної безпеки



Мотивація підстави для проведення обстежень:
 хочу експортувати продукцію до Китаю, Індонезії, В’єтнаму;
 що може мені завадити в такому експорті? 

Незрозумілий термін 
«ВІЛЬНА ДІЛЯНКА»:

 навіщо вона мені потрібна?
 плюси та мінуси «ВІЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ»

Фітосанітарний стан Миколаївської області:
 використання інтегрованих систем захисту (чи дійсно 

вона інтегрована);
 а чи знаю я, що живе у мене в полі?

Сажкові гриби у посівах…. Ну тай що?
Що дасть особисто мені діюча Програма по боротьбі 
з аборигенними ( широко розповсюдженими) 
шкідниками  Миколаївської області ? 

Державний погляд 
на визначення якості 
насіння 

Як запобігти загибелі бджіл від 
отруєнь пестицидами?



Визначення фітосанітарного стану

Фітосанітарні процедури

Фітосанітарні заходи





Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області



Сформована 

експортна 

партія

Вільні 

зони

Встановлення фітосанітарного стану

Планові 

обстеження 

(моніторинг) 

в період 

вегетації



Встановлення фітосанітарного стану

Планові 

обстеження 

(моніторинг) 

в період 

вегетації

Для суб'єкта господарювання :

• безкоштовно;

• не потребує додаткових звернень 

та ведення додаткової 

документації ;

• потребує загальний план 

обстежень 

з ДПСС;

• дозволяє встановити наявність / 

відсутність шкідливого 

організму;

• надає можливість доведення 

фітосанітарного стану до 

необхідного;   

• не надає статус «вільна зона», 

тому  не може бути підставою для 

забезпечення виконання такої 

фітосанітарної вимоги ;

Для  ДЕРЖПРОДСПОЖИСЛУЖБИ:

• безкоштовно;

• складаються акти обстеження на 

кожну структурну одиницю 

господарства ; 

• обстеження проводяться 

обов'язково з відбором зразків, 

в т. ч.  на латентну форму  

зараження; 

• потребує загальний план 

обстежень 

з суб'єктом господарювання;

• отримання детальної інформації 

щодо  фітосанітарного стану 

території; 

• якісне прогнозування розвитку 

шкідливих організмів;

• стратегія на фітосанітарне

оздоровлення території  



Назва шкідливого та карантинного організму, який  
виявлявся на території України під час проведення 

фітосанітарних процедур

Назва країни до якої заборонено 
ввезення об’єктів регулювання 

заражених зазначеними шкідливими 
організмами

Бактерії
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges)
Collins & Jones) - іржаво-бура плямистість листя квасолі

КНР, Ізраїль, Саудівська Аравія

Pantoea stewartii subs. Stewartii – бактеріальне в’янення
кукурудзи – карантинний для України

КНР, Ізраїль

Pseudomonas syringae – псевдомонас бузковий Єгипет, Таїланд, Мексика, Ізраїль

Віруси

Tobacco ringspot virus (PBRSV) - неповірус кільцевої

плямистості тютюну – карантинний для України
КНР, Ізраїль

Alfalfa mosaic virus (AMV) - вірус мозаїки люцерни КНР

Arabis mosaic virus - вірус мозаїки ризухи КНР

Wheat streak mosaic virus - вірус смугастої мозаїки пшениці КНР

Barley stripe mosaik virus - вірус штрихуватої мозаїки

ячменю
КНР, Ізраїль



Назва шкідливого та карантинного організму, який  
виявлявся на території України під час проведення 

фітосанітарних процедур

Назва країни до якої заборонено 
ввезення об’єктів регулювання 

заражених зазначеними шкідливими 
організмами

Гриби
Ascochyta sorghina Sacc. син. Didymella exitialis -
аскохітоз сорго

Єгипет

Gymnosporangium spp. - іржа Ізраїль

Tilletia tritici Wint. син. Tilletia carica - тверда сажка Індонезія, Південна Корея, Бразилія

Tilletia laevis Kuch. син. Tilletia foetida – сажка вонюча Індонезія, Бразилія

Tilletia controversa Kuch. – карликова сажка Саудівська Аравія, Таїланд, Єгипет, Сирія, 
Ізраїль, КНР, Катар, Азербайджан

Fusarium oxysporum - фузаріоз Ізраїль, Єгипет, Таїланд

Ustilago hordei (Pers) Lagerh. - сажка ячменю Єгипет

Urocystis tritici Körn. - cтеблева сажка Індонезія

Ustilago tritici Pers. - летюча сажка Єгипет, Індонезія

Ustilago zea (Beckm.) Unger. син.Ustilago maydis - сажка 
пухирчаста

Саудівська Аравія

Claviceps purpurea – ріжки пурпурові Саудівська Аравія, Таїланд, Єгипет, Сирія, 
Катар

Alternaria alternfte - альтернаріоз Малайзія
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Копія: ДАТР МЗС України  
 

 

Щодо вимог до експорту свіжої цибулі в Індонезію 
 

 

 

На додаток до листа Посольства України в Індонезії №6153/16-200-

1012 від 13.12.2016 р. щодо вимог до експорту свіжої цибулі з України до 

Індонезії повідомляємо, що Посольством України було проведено 

консультації з представниками Державної Агенції з сільськогосподарського 

карантину Індонезії щодо розширення переліку української 

сільгосппродукції, яка представлена на ринку Індонезії.  

Зокрема, обговорено ситуацію, яка склалася з постачання свіжої цибулі 

з України, через неможливість проведення обов’язкової обробки вантажу в 

Україні шляхом опромінення або фумігації із використанням бром-метилу, 

відповідно до вимог розпорядження Міністерства сільського господарства 

Індонезії №43 від 2012 р. (додаток 1). 

За інформацією, отриманою від індонезійської сторони, інші країни-

експортери свіжої цибулі в Індонезію (Нідерланди, Нова Зеландія), що також 

не мали можливості використовувати вищезазначені методи обробки, обрали 

альтернативний шлях вирішення цього питання та провели комплекс заходів 

щодо встановлення виробничих ділянок на своїх територіях, вільних від 

регульованих шкідливих організмів (Pest Free Area). У результаті зазначених 

заходів, проведення опромінення або фумігації з використанням бром-метилу 

не вимагається.  



В’ЄТНАМ



В’ЄТНАМ



ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ (Білорусь, 
Росія, Вірменія, Киргизія, Казахстан)

набрання 

чинності 

01.07.2017р.



експертиза



Визначення 

фітосанітарного стану
Фітосанітарні процедури





Встановлення фітосанітарного стану

Міжнародне 

законодавство у 

сфері карантину та 

захисту рослин  

ростин, яке регулює 

питання зон, місць 

виробництва або 

виробничих ділянок, 

вільних від 

регульованих 

шкідливих організмів





ПРОГРАМА
ЗАХОДІВ ПО БОРОТЬБІ З САЖКОВИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ФУЗАРІОЗОМ ТА КЛОПОМ 

ШКІДЛИВОЮ ЧЕРЕПАШКОЮ НА ТЕРИТОРІЇ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 

2020-2025 РОКИ



 покращення фітосанітарного стану Миколаївської

області;

 покращення якості вирощеної продукції,

зростання виробництва обсягів зерна, розвиток

експортного потенціалу;

 впровадження комплексу ефективних заходів щодо

виявлення, моніторингу та заходів по обмеженню

негативного впливу шкодочинності клопа

шкідливої черепашки, сажкових хвороб та

фузаріозу у посівах зернових культур.



400 видів 
шкідників

200 збудників 
хвороб

300 видів 
бур'янів

Потенційні втрати врожаю 
33 ─ 48% 

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН 



Карантин 
рослин

організаційно –
господарські 

заходи

Біологічні 

Біотехнічні

Агротехнічні

Хімічні Фізичні

Профілактичні заходи Знищувальні заходи

Схема інтегрованої 

системи захисту



Основні види підробок:

Продаж генериків під назвою

оригінальних препаратів

Нелегальне фасування

оригінальних продуктів

Відсутність діючої речовини в 

імітації препаративної форми

Зниження вмісту діючої речовини

Продаж замість препарату 

невідомих речовин

Легальний 
продаж

50%
Несанкціоноване 
перепакування

25%

Нелегальний 
імпорт

20%

Підробки
5%



Біологічна небезпека: 

загроза значних

пошкоджень посівів аж 

до повної їхньої втрати

Харчова небезпека: 

накопичення залишків у 

харчових продуктах

Наслідки

застосування

контрафактної

продукції

Екологічна небезпека: 

непередбачувана небезпека

для агробіоценозів

Фінансова небезпека: 

 збитки для користувачів

 збитки для легальних компаній



ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБОК 



Застосування 

засобів захисту 

рослин 



СПІВПРАЦЯ 
ЗАПОРУКА УСПІХУ В ЗАХИСТІ БДЖІЛ 

ВІД ОТРУЄНЬ ПЕСТИЦИДАМИ



ЧИМ КЕРУЄМОСЬ

«Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і 

агрохімікатів у народному господарстві України» Наказ МОЗ України від 18.12.1996  

N 382;

«Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл» Наказ 

Головного державного  інспектора ветеринарної медицини від 30.01.2001 р. N 9;

Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, 

зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»;

Законом України "Про бджільництво" від 22 лютого 2000 N 1492-III;

Законом України "Про захист рослин»;

Законом України «Про пестициди і агрохімікати»;



Класи небезпечності пестицидів умови їх використання.

високотоксичні:

Екологічні регламенти:

Обробка рано вранці або 
пізно ввечері;
швидкість вітру 1-2 м/с;
температура до 15°C ;
захисна зона – не менше 4-5 
км;
Обмеження льоту – 4-5 діб 
(96-120 год)

середньотоксичні:

Екологічні регламенти:

Обробка рано вранці або 
пізно ввечері;
швидкість вітру 2-3 м/с;
температура до 15°C ;
захисна зона – не менше 3-4 
км;
Обмеження льоту – 2-3 доби 
(48-72 год).

низькотоксичні:

Екологічні регламенти:

Обробка рано вранці або 
пізно ввечері;
швидкість вітру 3-4 м/с;
температура до 15°C ;
захисна зона – не менше 3-4 
км;
Обмеження льоту – 1-2 доби 
(24-48 год)

нетоксичні:

Екологічні регламенти:

Обробка рано вранці або 
пізно ввечері;
швидкістьі вітру 5-6 м/с;
температур до 15°C ;
захисна зона – 1-2 км;
Обмеження льоту – 6-12 год

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас



своєчасно (за 3 доби) інформуємо про хімічний обробіток;

дотримуємось правил та регламентів застосування пестицидів;

проведення обробок вранці та в вечері під час відсутності масового 

льоту бджіл;

не проводимо обробки в період цвітіння;

використовуємо небезпечні для бджіл препаратів;

авіаційні обробки з дотриманням регламентів;



Встановлення фітосанітарного стану

Вільні зони

(наказ 

Міністерства 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України від 7 

серпня 2012 

року № 487 )

Для суб'єкта господарювання :

• Платна (Постанова КМУ від 

28.12.2011 № 1348);

• потребує додаткових звернень та 

ведення додаткової документації ;

• дозволяє встановити наявність / 

відсутність шкідливого організму;

• надає можливість доведення 

фітосанітарного стану до 

необхідного;   

• надає статус «вільна зона», тому   

може бути підставою для 

забезпечення виконання такої 

фітосанітарної вимоги ;

Для  ДЕРЖПРОДСПОЖИСЛУЖБИ:

• Платна (Постанова КМУ від 

28.12.2011 № 1348);

• складаються акти обстеження на 

кожну структурну одиницю 

господарства ; 

• обстеження проводяться 

обов'язково з відбором зразків, 

в т. ч.  на латентну форму  

зараження; 

• отримання детальної інформації 

щодо  фітосанітарного стану 

території; 

• стратегія на фітосанітрне 

оздоровлення території  



НАКАЗ МінАПК

від 7 серпня 2012 року № 487

Про затвердження Порядку 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 ( далі  - НАКАЗ 487)

«Вільна зона» – офіційно встановлений 

статус місця виробництва або виробничої 

ділянки, вільних від регульованих 

шкідливих організмів (РШО).

РШО – карантинний організм або регульований

некарантинний шкідливий організм;



Згідно до НАКАЗу 487 для   офiцiйного встановлення статусу вільної 

зони - Особа подає до Держпродспоживслужбі :

Заяву про встановлення та/або 

підтримання офіційного статусу місця 

виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих 

організмів 

Копію плану земельної ділянки (витягу 

з документації із землеустрою), на якій 

планується офіційне встановлення місця 

виробництва або виробничої ділянки, 

вільних від регульованих шкідливих 

організмів.

Копію 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.



Документ, що пiдтверджує внесення плати за обстеження.

Найменування послуги Одиниця 
виміру

Розмір плати за надання послуги, 
гривень

1. Обстеження посiвiв сiльськогосподарських

культур, плодових культур, розсадникiв, 

промислових садiв, присадибних дiлянок та 

лiсосмуг щодо виявлення карантинних органiзмiв

для надання та/або пiдтвердження статусу мiсця

виробництва або виробничої дiлянки на вимогу 

особи, що здiйснює виробництво об’єктiв

регулювання, передбачених Законом України 

«Про карантин рослин».

гектар 90,52

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 

Додаток 1 

до постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 28 грудня 2011 р. N 1348



Визначення меж буферної зони

Межі «вільної зони»



Наказ про присвоєння офіційного статусу

У наказi про присвоєння або поновлення офiцiйного статусу

зазначаються:

 Реєстрацiйний номер мiсця виробництва або виробничої

дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих органiзмiв.

 Найменування, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ

власника (користувача) мiсця виробництва та/або виробничої

дiлянки;

 Мiсцезнаходження та площа мiсця виробництва та/або

виробничої дiлянки;

 Пiдстави щодо встановлення фiтосанiтарного стану мiсця

виробництва або виробничої дiлянки;

 Результати фiтосанiтарної експертизи;

 Перелiк заходiв, що пiдлягають обов’язковому виконанню

особою для пiдтримання статусу мiсця виробництва або

виробничої дiлянки, вiльних вiд регульованих шкiдливих

органiзмiв.



Обов’язки особи щодо пiдтримання офiцiйного статусу:

1. Визначити межі «вільної ділянки» спеціальними 

табличними знаками



2. Виконувати обов’язки щодо карантину рослин

та iншi фiтосанiтарнi заходи у «вільній » та

буферній зоні

у випадках вiдсутностi у власника 

(користувача) права власностi або 

користування буферною зоною  - сприяти 

виконанню фiтосанiтарних заходiв у цiй зонi



3. Обстежувати вiзуально, та iншими методами

( в.ч.т за допомогою феромонних пасток)

територію «вільної » та буферної зони



4. З метою знищення шкiдливих органiзмiв

проводити (не рiдше одного разу на рiк)

фiтосанiтарнi заходи щодо знезараження

складiв



5. Ведення журналу про

фiтосанiтарний стан посiвiв



6. У разi пiдозри на зараження шкiдливими

органiзмами - особа термiново повiдомляє

Держпродспоживслужбу

У випадку пiдтвердження зараження - особа

пiд контролем державного фiтосанiтарного

iнспектора вживає заходи, спрямовані на

лiквiдацiю шкiдливого органiзму



Позбавлення офiцiйного статусу

 Виявлення регульованих шкiдливих органiзмiв пiд час

проведення процедури перевiрки з метою пiдтримання статусу

мiсця виробництва або виробничої дiлянки, вiльних вiд

регульованих шкiдливих органiзмiв;

 Неповiдомлення Держпродспоживслужби про виявлення

регульованих шкiдливих органiзмiв;

 Внесення особою недостовiрної iнформацiї до журналу про

фiтосанiтарний стан посiвiв;

 Неповiдомлення особою про змiну даних, зазначених у заявi

про встановлення та/або пiдтримання офiцiйного статусу;

 Невиконання розпоряджень державних фiтосанiтарних

iнспекторiв та обов’язкiв осiб щодо карантину рослин,

визначених Законом України «Про карантин рослин».

Наказ про поновлення офiцiйного статусу може бути видано

не ранiше, нiж через один рiк пiсля видачi наказу про

позбавлення офiцiйного статусу.





Цільова аудиторія:

Громадяни

Суб’єкти 
господарювання

Працівники 
Держпродспоживслужби



Можливості та переваги:

• Актуальна інформація в сфері карантину та захисту рослин

• Спрощена форма спілкування із громадскістю

• Контроль за переміщенням об’єктів регулювання територією України
(Стаття 29 Закону України «Про карантин рослин»)

• Система раннього попередження про карантинні організми (Стаття 28 
Закону України «Про карантин рослин»)



Для доступу на сайт:

Офіційна сторінка Держпродспоживслужби в Миколаївській області

dpssmk.gov.ua

Розділ «ФІТОСАНІТАРНА БЕЗПЕКА»

ФІТОПОРТАЛ

fitoportal.dpssmk.gov.ua



fitoportal.dpssmk.gov.ua





· МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 

ЛАБОРАТОРІЯ –

незалежний, якісний  та достовірний аналіз 

якості посівного матеріалу

ЯКІСНИЙ  АНАЛІЗ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТ

Ь
КОФЕДЕНЦІЙНІСТЬ

- аналізування чистоти та відходу насіння;

- аналізування домішки насіння інших рослин;

- аналізування схожості та енергії 

проростання

насіння;

- аналізування вологості насіння;

- аналізування маси 1000 насінин.

№ з/п Найменування послуги
Одиниця 

виміру

Розмір 

плати, грн.

Аналіз посівної якості насіннєвого  матеріалу

1 Визначення чистоти зразка насіння проба 34,82

2
Визначення маси 1000 насінин - " - 30,56

3
Визначення схожості, енергії проростання

насіння

- " - 35,70

4 Визначення вологості зразка насіння - " - 32,92

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУВАНЬ



Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть

бути видані, якщо:

насіння та/або садивний матеріал

належить до сорту, занесеного до 

Реєстру сортів рослин України

насіння за сортовими або посівними

якостями відповідає вимогам законодавства

у сфері насінництва та розсадництва

садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає

вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва



Недопущення неконтрольованого поширення генетично-
модифікованих організмів 

Заборона промислового 
виробництва та 
введення в обіг 

генетично 
модифікованих 

організмів;

Контроль за ввезенням 
насіннєвого матеріалу на 

митну територію;

Введення в обіг лише 
сертифікованого насіння.




