
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СІ І ОЖИВ АЧІВ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

« ^  » С У ___2017 р м. Йінниця № ^  _

Про затвердження 
переліку питань, що підлягають 
перевірці у сфері карантину 
та захисту рослин

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України „Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 
( із змінами та доповненнями)
НАКАЗУЮ:

1 .Затвердити перелік питань щодо проведення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду ( контролю) дотримання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства у сфері карантину та захисту 
рослин (додатки .1,2 додаються).

2. Начальнику управління фітосанітарної безпеки Бажановському В.Л. 
забезпечити:
- проведення заходів державного нагляду ( контролю) виключно в межах 
затвердженого переліку питань щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства у сфері карантину та захисту 
рослин;
- оприлюднення переліку питань на офіційному сайті Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник /  *
Головного управління " /  Г. П. Сидорук



Начальник управління фітосанітарн^С 
безпеки

Провідний фахівець сектору 
правового забезпечення

[. Бажановеький

. Стадиик



Додаток  1 
до наказу Головного  управління 

Д ер ж п ро д сп ож и всл уж би  у Вінницькій області 
в і д ______________ № __________

№  з/п Питання, що підлягають перевірці у сфері 
карантину рослин Н ормативне обгрунтування

1 Особа, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану 
з виробництвом, переробкою, зберіганням, 
транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними 
продуктами:

стаття 12 ЗУ 
№ 3348-ХІІ

1.1 Виконує фітосанітарні правила та здійснює 
фітосанітарні заходи

абзац другий частини 
четвертої 
статті 12 
ЗУ № 3348-ХІІ

1.2 Виконує розпорядження . державного органу 
фітосанітарного нагляду (контролю) щодо проведення 
відповідних карантинних заходів

абзац третій частини 
четвертої ч. 
статті 12 
ЗУ № 3348-ХІІ

1.3 Зареєстрована у відповідному державному органі 
фітосанітарного нагляду (контролю), якщо це 
вимагається згідно із статтею 27 ЗУ № 3348-ХІІ

абзац четвертий частини
четвертої
статті 12
ЗУ № 3348-ХІІ

1.4 Подає на вимогу спеціалістів державного органу 
фітосанітарного нагляду (контролю) відомості про 
об'єкти регулювання

абзац п ’ятий частини 
четвертої 
статті 12 
ЗУ № 3348-ХІІ

1.5 Здійснює систематичний моніторинг земельних угідь, 
які належать їм на правах власності або користування, 
а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється 
виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного 
походження, з метою виявлення регульованих 
ш кі дли ви х*,о р ган і з м і в

абзац шостий частини 
четвертої 
статті 12 
ЗУ № 3348-ХІІ

1.6 Надає державним фітосанітарним інспекторам 
безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на 
будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для 
проведення інспектування, перевірки документації та 
відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання 
їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому ЗУ 
№ 3348-ХІІ

абзац сьомий частини 
четвертої 
статті 12 
ЗУ № 3348-ХІІ

1.7 Сприяє проведенню карантинних заходів у 
карантинних та прилеглих до них зонах у разі 
виявлення карантинних організмів

абзац восьмий частини
четвертої
статті 12
ЗУ № 3348-ХІІ

1.8 Зберігає усі фітосанітарні сертифікати та карантинні 
сертифікати протягом одного року, починаючи з дати 
видачі

абзац дев’ятий частини 
четвертої 
статті 12 
З У №  3348-ХІІ



Д одаток  2 
до наказу Головного  управління  

Д ер ж п ро д сп о ж и всл у ж б и  у Вінницькій  області 
від №  _____

№  з/н
П итання, що підлягають перевірці 

у сфері захисту рослин
Н ормативне

обґрунтування
1 Додержання суб’єктом господарювання регламентів 

зберігання, транспортування, застосування та торгівлі 
засобами захисту рослин

абзац п ’ятий частини першої 
статті 4, абзац дев’ятий 
частини другої статті 18, абзац 
тринадцятий частини другої 
статті 21 ЗУ № 180-XIV, 
частина перша статті 12 ЗУ № 
86/95-ВР

2 Наявність екологічного та економічного обгрунтування 
доцільності захисту рослин від шкідливих організмів

абзац третій частини першої 
статті 4, абзац четвертий 
частини другої статті 21 ЗУ № 
180-XIV

оJ Дотримання порядку застосування пестицидів і 
агрохімікатів згідно з переліком пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у 
тому числі для торгівлі та для застосування авіаційним 
методом. Наявність документації: 
прибутково -  видаткових книг (журналів); журналу 
обліку протруювання насіння; журналу обліку 
застосування пестицидів (на посівах, у садах, теплицях і 
інше);
книги обліку приходу -  витрат, залишків пестицидів по 

складу господарства.

стаття 12 ЗУ № 86/95-ВР

4 Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з 
транспортуванням, зберіганням, застосуванням 
пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, допусків 
на право роботи із зазначеними пестицидами і 
агрохім і катами

частина друга статті 11 ЗУ № 
86/95-ВР, абзац четвертий 
частина друга статті 18 ЗУ № 
180-XIV

Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з 
транспортуванням, зберіганням, застосуванням 
пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, 
посвідчень на право роботи із зазначеними 
пестицидами і агрохімікатами

абзац четвертий частини другої 
статті 18 З У №  180-XIV

6 Проведення суб’єктом господарювання систематичних 
обстежень угідь, посівів, насаджень, продукції 
рослинного походження, сховищ тощо і в разі 
виявлення поширення шкідливих організмів 
інформування про це спеціально уповноважених 
органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

абзац другий частини другої 
статі 18 З У №  180-ХIV

7 Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з 
транспортуванням, зберіганням, застосуванням 
пестицидів і агрохімікатів, нарядів на виконання робіт 
з пестицидами і агрохімікатами

постанова КМУ від 18.09.1995 
№ 746

............ ................................. .................. ............................................................  -  -



8 Наявність погодження (засвідчення) санітарного 
паспорта на складські приміщення для зберігання та 
торгівлі засобами захисту рослин посадовою особою 
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у 
сфері захисту рослин

абзац восьмий частини першої 
статті 16 З У №  180-ХІУ

9 Додержання суб’єктом господарювання технології 
вирощування рослин сільськогосподарського та 
іншого призначення, багаторічних і лісових 
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого 
грунту

абзац третій частини другої 
статті 18 ЗУ № 180-Х1У

10 Своєчасне проведення суб’єктом господарювання 
комплексу профілактичних і винищувальних заходів 
щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами. 
Дотримання підприємствами, організаціями усіх форм 
власності та громадянами заходів та засобів 
громадської і особистої безпеки використання 
відповідної техніки та обладнання, повідомлення про 
строки проведення захисних заходів.

абзац восьмий частини другої 
статті 18 ЗУ № 180-ХІУ

11 Додержанням регламентів застосування пестицидів 
відповідно до певної грунтово-кліматичної зони.

абзац перший статті 12 ЗУ 
№86/95-ВР


