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Вимоги ключових країн партнерів України в 

торгівлі зерном

1994 - Україна член Європейської та

Середземноморської організації

карантину та захисту рослин (ЕРРО);

2003 - Україна член Продовольчої і

сільськогосподарської організації ООН

(FАО);

2006 - Україна член Міжнародної

конвенції захисту рослин (IPPC);

2008 - Україна член СОТ (WTO)





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



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



Обстежено протягом 2016 року

Виконання зобов’язень по 

співробітництву з КНР

Обстежено протягом 2015 року: 

 Кукурудзи – 425 тис. га; 

 Сої – 167 тис. га; 

 Ячменю – 95 тис. га; 

Виявлено 18,5

тис. га 

заражених 

посівів

 Кукурудзи, сої, 

ячменю – понад 200 тис. 

га (попередні дані); 

Виявлено 5,5

тис. га 

заражених 

посівів



Проблеми фітосанітарного контролю як фактор 

обмеження експортних поставок зерна

В першому півріччі - 2168 відмов у видачі фітосанітарних

сертифікатів – це 1,3 % (виданих 164 тис.) .

2015 Відмовлено у видачі фітосанітарних сертифікатів 7842 рази,

це 2,4 % (315 тис. виданих)

2016

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. (станом на 

1.11.2016)
62 (Білорусь-1, КНР-1, Індонезія -42, Індія – 18,  )

Нотифікації, отримані  по відношенню до зерна



Tilletia laevis;
Tilletia tritici;
Urocystis agropyri;
Fusarium graminearum (Giberrella zeae);
Micronectriella nivalis (Monographella nivalis);
Erwinia rhapontici;
Pseudomonas syringae pv. s yringae;
Pseudomonas cichorii;
Barley stripe mosaic hordeivirus (BSMV);
Agropyron repens;
Cirsium arvense;
Rhinanthus angustifolius;
Anguina tritici;
Mayetiola destructor;
Sitophilus granarius;
Trogoderma granarium.

При видачі фітосанітарного сертифікату на зерно пшениці, 
яке експортується в Республіку Індонезія особливу увагу 

слід звернути на відсутність таких організмів



Діалог бізнесу і влади щодо держконтролю і 

регулювання при торгівлі зерном

Закон України “Про внесення змін 
до Закону України «Про карантин 

рослин» 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.01.2015 року  № 42 “Про деякі 

питання дерегуляції господарської 
діяльності” якою внесено зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2007 р. № 705

Термін видачі карантинних та фітосанітарних сертифікатів 

скорочено до 24 годин; 

Кількість випадків необхідності отримання карантинного  

сертифікату зменшено; 

Скасоване обов’язкове оформлення карантинного 

сертифікату на зерно і продукти його переробки.

Обмежені перевірки у 2015 та 2016 роках підприємств, 

установ та організацій, фізичних осіб.



Умови покращення фітосанітарного стану території 
держави

Використання якісного та здорового насіннєвого 
матеріалу; 

Застосування заходів щодо локалізації і ліквідації 
карантинних та інших шкідливих організмів;

Якісне зберігання зібраного урожаю із застосуванням 
необхідних обробок;

Фітосанітарний контроль при вирощування, зберіганні і 
транспортуванні зерна;

!



16.09.16 створенно  робочу групу з фітосанітарних питань за участю членів профільних 
асоціацій та спеціалістів Держпродспоживслужби, для реалізації пілотного проекту 

«Система моніторингу та контролю фітосанітарного стану полів» на прикладі декількох 
областей 



Дякую за 
увагу !


