
УХВАЛЕНІ РАМКОВІ ЗАКОНИ:

ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ/САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ 

ГЛАВА 4 РОЗДІЛУ ІV, ДОДАТОК ІV, ДОДАТОК V ДО УГОДИ 
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«Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів»  

«Про державний контроль, 
що здійснюється з метою 
перевірки відповідності 
законодавству про харчові 
продукти та корми, здоров’я 
та благополуччя тварин» 

 «Про внесення змін до 
деяких законів України з 
питань ідентифікації та 
реєстрації тварин» 

«Про побічні продукти 
тваринного походження, не 
призначені для споживання 
людиною»

Зміни до Закону України 
«Про насіння і садивний 
матеріал» 

«Про інформацію для споживачів харчових 
продуктів» (№ 4126-1) 

«Про вимоги до предметів та матеріалів, що 
контактують з харчовими продуктами» (№ 4611) 

«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо відстеження і маркування ГМО в 
харчових продуктах, кормах, ветеринарних 
препаратах» (№ 7210)

«Про внесення змін до Закону України «Про 
ветеринарну медицину» (розробляється).

«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення заходів 
стосовно забезпечення простежуваності» 
(розробляється)

Розробка та затвердження 
нормативно-правових актів у сферах:

запровадження ефективної європейської 
системи держконтролю безпечності та якості 
харчових продуктів за принципом «від лану до 
столу»

підвищення загальної безпечності харчових 
продуктів і кормів, захист життя і здоров’я 
людей,тварин і рослин

захист інтересів споживачів, в т.ч. надання їм 
належної інформації про харчові продукти

прозорі умови для бізнесу, підвищення його 
конкурентоспроможності 

розширення доступу на ринок ЄС та 
міжнародні ринки збуту для харчової продукції.

Очікувані результати:Ухвалення законопроектів:

правила гігієни для харчових продуктів 
тваринного походження;
механізм простежуваності;

вимоги до харчових добавок, 
ароматизаторів, ензимів, новітніх харчових 
продуктів;

максимальних рівнів залишків 
ветеринарних препаратів, пестицидів та 
агрохімікатів, мікотоксинів, ін. 
вимоги до ввезення на митну територію 
України живих тварин та продуктів 
тваринного походження;

благополуччя тварин, боротьби з 
захворюваннями тварин;

фітосанітарних заходів щодо здоров'я 
рослини;

Ухвалено та запроваджено:

Порядок затвердження експортних потужностей, 
порядок державної реєстрації та ведення державного 
реєстру потужностей операторів ринку

Методичні рекомендації щодо процедур здійснення 
відбору зразків на виконання плану державного 
моніторингу залишків ветпрепаратів та забруднювачів

Інструкція з профілактики та боротьби з африканською 
чумою свиней, сальмонельозу птиці.

Каталог кормових матеріалів

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та 
порядку маркування та пакування партій насіння 

Порядок сертифікації та маркування насіння і садивного 
матеріалу, ведення реєстрів у сфері насінництва.

Забезпечено участь у європейській системі нотифікації 
хвороб тварин (ADNS)

Вимоги до ідентифікації і реєстрації коней, свиней, 
великої рогатої худоби

Поетапне впровадження системи НАССР: 

З вересня 2019 р. 
– обов’язкова для усіх 
харчових підприємств

Право на експорт до ЄС продуктів тваринного 
походження: 

м'яса птиці, риби та рибопродуктів, меду бджолиного, яєць 
і яйцепродуктів, молока і молочних продуктів, колагену, 
кишкової сировини, равликів, нехарчових продуктів 
тваринного походження.
    Всього 290 підприємств, вт.ч. 110 харчової продукції  
                 (18.01.2018). 

УХВАЛЕНА ВСЕОХОПЛЮЮЧА СТРАТЕГІЯ 
імплементації Глави 4 (Санітарні та фітосанітарні заходи) – понад 250 актів ЄС

«Про безпечність та 
гігієну кормів»  


