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Передмова

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
(далі УА) перед нашими аграріями поставлені 
амбітні завдання. Це стосується і всієї галузі 
сільського господарства, і санітарних та фіто-
санітарних заходів, які нерозривно пов‘язані 
з можливістю для українських харчових про-
дуктів отримати доступ до ринку ЄС. Пара-
лельно треба ще й відслідковувати ті зміни, 
що запроваджуються в суміжних галузях, але 
безпосередньо стосуються аграрного сектору, 
наприклад, в сфері захисту навколишнього се-
редовища. 

Нововведення, над якими протягом останніх 
4 років ретельно працюють експерти Мініс-
терства аграрної політики та продовольства 
(МАПП), Міністерства економічного розвит-
ку та торгівлі (МЕРТ), Міністерства екології та 
природних ресурсів (МЕПР) України разом з 
фахівцями в різних галузях та громадянським 
суспільством, вже відбиваються на діяльності 
українських аграріїв. Пристосовуватись до но-
вих умов праці доводиться не тільки великим 
агрохолдингам, а й дрібним виробникам. Пере-
будова господарств у відповідності до вимог 
оновленого законодавства дозволить підвищи-
ти конкурентоспроможність малих і середніх 
сільгоспвиробників, збільшити обсяги вироб-
ництва сільськогосподарської продукції з ви-
сокою доданою вартістю і зрештою сприятиме 
досягненню глобальних цілей щодо подолання 
голоду на планеті, переходу на зелену економі-
ку та зменшення навантаження на клімат. 

За інформацією Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції 
станом на кінець 2018 року виконання Угоди 
про асоціацію взагалі в країні оцінювалось у 
42%. В той же час, за результатами 2018 року 
МАПП показало один з найвищих показни-
ків виконання угоди саме в сфері сільського 
господарства — 88%. Для виробника це озна-
чає зміни в господарській діяльністі та агро-
виробничій практиці, адже незалежно від три-
валості процесу адаптації законодавства йому 
доведеться змінюватисьу відповідності до 
вимог ЄС. Організації громадянського суспіль-
ства більше за всіх зацікавлені в тому, щоб 
фермери годували громадян здоровою їжею, 

щоб сільське господарство нашої країни про-
цвітало. Тому громадські об’єднання, учасники 
європейських громадських коаліцій, які взяли 
на себе зобов’язання здійснювати моніторинг 
виконання Угоди, не чекаючи остаточних ухва-
лень змін у законодавстві, намагаються нада-
ти фермерам необхідну підтримку вже зараз. 
Адже чим раніше фермери зрозуміють, яким 
чином їх стосується Угода про асоціацію, тим 
швидше знайдуть нові ринки для своєї продук-
ції та оновлять діючі. 

В рамках цього проекту ми провели порівняль-
ний аналіз вибраних статей чинного законо-
давства України та законодавства ЄС, які без-
посередньо стосуються малого та середнього 
аграрного виробництва у зв’язку з імплемен-
тацією Угоди про асоціацію, підготували 2е 
видання базового дослідження. Базове дослі-
дження містить докладну інформацію та ана-
літику стосовно загальних вимог та підходів, 
довідкові дані та корисні посилання, воно до-
ступне в електронному вигляді.

З моменту підписання УА законодавство ЄС 
зазнало певних змін. Останній «План заходів 
з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС»,  
затверджений Кабінетом Міністрів України 25 
жовтня 2017 року, враховує ці зміни, посила-
ючись вже на нові нормативні акти. Також за 
останній рік з’явилось більше перекладів актів 
права ЄС, завдяки підтримці проектів техніч-
ної допомоги. Але, на жаль, рівень обізнаності 
агровиробників щодо законодавчих змін зали-
шається досить низьким.

Це дослідження створено для сільгоспвироб-
ників, які вже мають господарства, офіційно 
зареєстровані і працюють за вимогами укра-
їнського законодавства; його мета — надати 
виробникам інформацію в доступному вигляді 
про те, які саме зміни вони мають запровадити 
в своїх господарствах у зв’язку з підписанням 
Угоди про асоціацію, враховуючи урядовий 
план заходів до 2026 року. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page
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Угоді про асоціацію

Угода про асоціацію була ратифікована Верховною Радою України та Європей-
ським Парламентом 16 вересня 2014 року. Повністю Угода вступила в силу з 
1 січня 2017 року, після її ратифікації всіма країнами-членами Європейського 
Союзу (ЄС). Однак з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовувались деякі 
її положення, зокрема Глава 17 «Сільське господарство та розвиток сільських 
територій» Розділу V «Економічне та секторальне співробітництво» (за винятком 
статті 404 (h) щодо посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рам-
ках міжнародних організацій).

На виконання «Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС», що 
затверджений Кабінетом Міністрів України 25 жовтня 2017 року, та положень 
глави 17 УА Мінагрополітики розробило «План заходів з наближення законодав-
ства України до права ЄС в агропромисловому комплексі»; затверджений На-
казом Мінагрополітики від 27 червня 2018 року № 313. Він включає заходи з 
імплементації 44 актів права ЄС: 6 актів щодо політики якості; 25 актів ЄС щодо 
стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з 
рослин, фруктами та овочами; 4 акти щодо органічного фермерства; 23 акти ЄС 
щодо стандартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва; 1 акт 
стосується генетично модифікованих зернових. 

З 1 січня 2016 року також почали тимчасово застосовуватись положення Розділу 
IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», який містить Главу 4 «Санітарні та 
фітосанітарні заходи», що стосується сфери сільського господарства і торгівлі. 
Відповідно до неї між Україною та Європейським Союзом створюється Погли-
блена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) на 10 років. Україна має 
впровадити національну систему контролю за якістю та безпечністю харчових 
продуктів, яка буде еквівалентна системі Європейського Союзу, що базується на 
важливому принципі забезпечення контролю «від лану до столу». 

На виконання цього розпорядженням Кабінету Міністрів України № 228 від 
24 лютого 2016 року (зі змінами, внесеними розпорядженням КМУ № 444 від 
04.07.2017) було затверджено Всеохоплюючу стратегію імплементації законо-
давства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, яка містить строки за-
конодавчого наближення у цій сфері. Стратегія охоплює заходи з розроблення 
законодавства та впровадження значної кількості санітарних та фітосанітарних 
заходів, які стосуються як загальної національної системи контролю, так і окре-
мих продуктів та процесів. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80
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Відповідно до Звіту про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2018 
рік, 64% актів ЄС було імплементовано в сфері санірарних і фітосанітарних заходів, 
22% актів у сфері захисту навколишнього природного середовища та 86% актів у 
сфері сільського госоподарства. Впровадження європейських норм дозволило ві-
тчизняним суб’єктам гоподарювання отримати дозвіл на поставки в ЄС м’яса пти-
ці, риби та рибопродуктів, меду, яєць і яйцепродуктів, молока і молочних продуктів, 
колагену, кишкової сировини, равликів, а також нехарчових продуктів тваринного 
походження — наприклад, пуху, пір’я та шкірсировини, технічного казеїну тощо. 

Станом на початок лютого 2019 року  306 українських виробників тваринної продук-
ції вже пройшли процедури перевірки та отримали право на експорт продуктів тва-
ринного походження до ЄС, з них — 126 виробників харчових продуктів тваринного 
походження (м'ясо птиці, риби, меду, яєць, молочної продукції). Для українських 
фермерів використання переваг процесу євроінтеграції і приведеня вітчизняного 
законодавства до стандартів ЄС містить ряд переваг, що сприяє зростанню екс-
порту й розширенню асортименту виробництва. Крім того, національний споживач 
також отримує переваги від покращеної якості продукції, кращого інформування 
про вміст, походження та виробництво сільськогосподарських товарів. 

Система НАССР 

Однією з основоположних системних змін є впровадження Міжнародної системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP — Hazard 
Analysis and Critical Control Points), яка інтегрована в законодавство ЄС і її впрова-
дження затверджено в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги до без-
печності та якості харчових продуктів» та доповнена рядом інших законодавчих 
актів. Аналогом HACCP є два стандарти Системи управління безпечністю харчо-
вих продуктів ДСТУ 4161-2003 та ISO 22000.

НАССР — це система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, 
що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Відповідно до чинно-
го законодавства України оператори ринку повинні розробляти, вводити в дію 
та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпе-
чувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що 
базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробни-
цтва та обігу харчових продуктів. Відповідно до вимог законодавства дана систе-
ма впроваджується в Україні до різних потужностей поетапно протягом 3 років.  
 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/55-GOEEI/ %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E %D0%BC%D1%96%D0%B6 %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E %D1%82%D0%B0 %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC %D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2018 %D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
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Строки впровадження: 
• до 20 вересня 2017 року її повинні впровадити на потужностях, які провадять 

діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти 
тваринного походження (крім малих потужностей); 

• до 20 вересня 2018 року її повинні впровадити на потужностях, які провадять 
діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні неперероблені ін-
гредієнти тваринного походження (крім малих потужностей);

• до 20 вересня 2019 року її повинні впровадити на малих потужностях. 

Малі потужності — потужності, які постачають харчові продукти кінцевому споживачу, мають 
не більше ніж десять осіб робочого персоналу, займають площу не більше ніж 400 кв.м, або по-
тужності, які не постачають харчові продукти кінцевому споживачу та мають не більше ніж п’ять 
осіб робочого персоналу.

Невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках (НАССР), тягне за собою накладення штрафу 
на юридичних осіб. Перевірку здійснюватимуть інспектори Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів (ДПСС).
Підтвердження запровадження системи НАССР носить декларативний характер 
та не передбачає обов’язкового отримання сертифікату. Отримання сертифікату 
може здійснюватись виключно за бажанням суб’єкта господарювання відповід-
но до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про технічні рег-
ламенти та оцінку відповідності».

Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих проце-
дур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових про-
дуктів (НАССР), затверджені Наказом Мінагрополітики від 01.01.2012 № 590. 
Зокрема, процес запровадження НАССР включає розробку Програм-передумов 
системи НААСР (14 процесів, серед яких, наприклад, чистота поверхонь (проце-
дури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних і побутових при-
міщень та інших поверхонь); здоров’я та гігієна персоналу; поводження з відхо-
дами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності; контроль за 
шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби профілактики та 
боротьби та ін). Після запровадження Програм-передумов оператор ринку роз-
робляє систему НАССР, зокрема, для цього створюється спеціальна група НАС-
СР, яка розробляє план НАССР. 

Треба розрізняти вимоги до первинного виробництва та господарств, які займа-
ються зберіганням, переробкою тощо. 

Первинне виробництво — виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, до-
їння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю 
диких рослин. Згідно п.63, ч.1, ст.1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19


9

Базове дослідж
ення

        Загальні відом
ості 

Так, відповідно до вищезазначеного Закону (частина друга статті 21), зобов’язан-
ня запровадити систему НАССР не стосується операторів ринку, які здійснюють 
первинне виробництво, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом 
діяльність, зокрема транспортування, зберігання та обробку первинної продукції 
в місці первинного виробництва, за умови, що при цьому не змінюється суттєво 
стан таких продуктів, а також на транспортування живих тварин, призначених 
для споживання людиною, транспортування з місця первинного виробництва 
до потужності продуктів рослинного походження, продуктів рибальства, а також 
продуктів полювання.
Окрім цього, вищезазначеним Законом (частина 4 статті 21) передбачено можли-
вість застосування спрощеного підходу до впровадження системи НАССР, зокрема:
• у ряді випадків застосування НАССР не вимагається (наприклад, для потуж-

ностей, які не обробляють харчові продукти, а саме заклади роздрібної тор-
гівлі, у тому числі палатки, кіоски, прилавки, рухомі транспортні засоби для 
торгівлі, а також заклади громадського харчування, які здійснюють торгівлю 
виключно напоями);

• для ряду закладів громадського харчування можливе застосування НАССР 
не в повному обсязі;

• для боєнь, потужностей з виробництва рибної та молочної продукції, потуж-
ностей, що здійснюють консервування, пастеризацію, замороження харчових 
продуктів у ряді випадків можливе застосування не індивідуально розробле-
них, а типових планів системи НАССР. 

Коротку інструкцію щодо заповнення плану НАССР та інші інформаційно-роз’ясню-
вальні матеріали щодо системи НАССР можна знайти у відповідному розділі на 
веб-сторінці Держпродспоживслужби. З метою подальшої інтеграції європей-
ських норм та усунення окремих невідповідностей вимогам Європейського Со-
юзу 18.05.2017 Верховною Радою України було прийнято Закон «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побіч-
ні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» № 2042, 
який приводить національне законодавство у відповідність з Регламентами ЄС № 
854/2004, № 882/2004, № 669/2009, Директивою Ради ЄС № 97/78/EC і впровадже-
ний 4 квітня 2018 року. Він покликаний побудувати систему контролю безпечності 
харчових продуктів і кормів, яка буде еквівалентною європейській системі. Це, в 
свою чергу, дозволить зняти існуючі обмеження на експорт вітчизняних харчових 
продуктів та кормів до ЄС. Головна ідея цього Закону — це комплексний контроль 
на всіх стадіях виробництва харчових продуктів за принципом «від лану до столу» 
на основі ризик-орієнтованого підходу. При цьому контроль починається ще на рів-
ні харчового ланцюга тварини. В Законі йдеться про контроль не тільки харчових 
продуктів, а й кормів, якими годують тварин, а також про їх здоров’я і благополуччя. 

Ризик-орієнтований підхід означає, що кількість та види перевірок будуть залежа-
ти від того, яку небезпеку для здоров’я становить діяльність того чи іншого опера-
тора ринку. Зокрема, виробників харчових продуктів тваринного походження кон-
тролюватимуть частіше, ніж тих, хто виробляє продукти рослинного походження, 
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тому що їх продукція більш ризикована. До інших важливих норм Закону, зокрема, 
належать:
• здійснення заходів контролю без попередження, оскільки це безпосередньо 

впливає на ефективність контролю; 
• здійснення контролю імпортованих продуктів у спеціально обладнаних місцях 

на державному кордоні України (призначених прикордонних інспекційних по-
стах), а не на внутрішніх митницях, як це відбувається сьогодні;

• гнучкий механізм притягнення до відповідальності операторів ринку, який вра-
ховує різні обставини для визначення справедливого покарання. 

Необхідно відмітити, що з кінця 2018 року втратив чинність так званий «морато-
рій на перевірки», і органи державного нагляду (контролю) склали плани пере-
вірок на 2019 рік. Зокрема, це стосується суб’єктів господарської діяльності, ді-
яльність яких пов’язана з виробництвом харчових продуктів. Безпосередньо це 
стосується потужностей, які мали впровадити систему управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР) до 20 вересня 2018 року; після 20 вересня 2019 року 
стане можливою також перевірка малих потужностей. Ознайомитись з планом 
перевірок на 2019 рік можна на сайті ДПСС.

Окрім цього, стаття 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» говорить, що оператори ринку, які 
проводять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зо-
бов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії 
виробництва та/або обігу харчових продуктів. Державний реєстр потужностей 
операторів ринку харчових продуктів набув чинності 4 квітня 2016 року згідно 
наказу МАПП від 10 лютого 2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку прове-
дення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потуж-
ностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єк-
там». Державна реєстрація потужностей здійснюється ДПСС безкоштовно, а за 
невнесення до реєстру передбачено штрафні санкції.

Також виробникам харчових продуктів необхідно враховувати норми Закону 
України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» № 2639, 
який вводиться в дію з 6 серпня 2019 року та містить обов’язкові вимоги до 
маркування продуктів харчування. Головна ідея закону – повна та достовірна ін-
формація для споживача, яка не вводить в оману та не містить непідтверджених 
даних про медичні, лікувальні чи інші властивості. 

Закон визначає перелік обов'язкової інформації для споживачів, що має бути 
розміщена на етикетці:
• назва харчового продукту;
• перелік інгредієнтів;
• будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які використо-

вуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються 
присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі (додаток 1);

http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 %D0%BD%D0%B0 2019/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 %E2%84%96 964 %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83 %D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 %D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83 (%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%87 %D0%BD%D0%B0 2019 %D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
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містить глюкозу, яйця, сою, рибу чи рибні продукти, лактозу, горіхи тощо. Нато-
мість, позначка «без ГМО» має зникнути з етикеток. Відтепер маркування хар-
чового продукту повинно включати позначку «з ГМО» за наявності у харчовому 
продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка перевищує 
0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складаєть-
ся або вироблений з генетично модифікованих організмів. Харчові продукти, що 
виготовлені до моменту введення в дію Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів», які відповідають вимогам законодав-
ства на момент їх виготовлення можуть вироблятися та/або вводитися в обіг 
протягом трьох років після введення в дію цього Закону.

Експорт сільськогосподарських товарів 
до країн Європейського Союзу

Умови експорту товарів, у тому числі сільськогосподарської продукції, до країн 
ЄС, та імпорт до України також врегульовані положеннями Розділу IV Угоди про 
асоціацію. Окрім вимог до певних видів сільськогосподарської продукції (слід 
зазначити, що не всі сільськогосподарські продукти врегульовані окремими ак-
тами законодавства ЄС) існують економічні механізми взаємодії України та Єв-
ропейського Союзу (мито, тарифи) та багато різноманітних правил на рівні ЄС 
та національних законодавств країн-членів. Зокрема, застосовуються такі еконо-
мічні механізми регулювання, як тарифи та інші платежі, багато з яких скасовано 
або створено преференційні умови в рамках певних квот. Скажімо, встановлено 
нульові тарифи та збори на експорт для 36 груп товарів (в рамках квот, після пе-
ревищення квот застосовується діючий базовий тариф). Обсяги квот отримують-
ся за принципом «перший прийшов — перший отримав». 

• кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів;
• кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;
• мінімальний термін придатності або дата "вжити до";
• будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби)
• найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, від-

повідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчо-
вих продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;

• країна походження або місце походження;
• інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює 

належне використання харчового продукту;
• для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць - 

фактичний вміст спирту у напої;
• інформація про поживну цінність харчового продукту.

Окрема увага приділена речовинам та харчовим продуктам, які можуть спричи-
няти алергічні реакції або непереносимість. Тепер виробник харчової продукції 
зобов’язаний зазначати їх на маркуванні, — наприклад, якщо харчовий продукт 
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Для експорту до ЄС митними підрозділами Фіскальної служби видаються серти-
фікати з перевезення товару EUR.1. У разі наявності такого сертифікату товари 
українського походження можуть користуватися перевагами на ринку ЄС. От-
римати такий сертифікат можна підтвердивши, що товари вироблені в Україні з 
сировини чи компонентів, які були тут вирощені або піддавалися певному обсягу 
обробки в Україні.

Агробізнес і екологічні вимоги
Угода про асоціацію також містить в інших розділах вимоги, які безпосередньо 
стосуються операторів сільськогосподарського ринку. Зокрема, в положеннях 
щодо охорони навколишнього природного середовища. 

Для певних видів сільськогосподарських товарів застосовується та-
кож такий механізм, як імпортна ліцензія, яка діє лише протягом пев-
ного періоду. Майбутній імпортер повинен подати заявку на імпорт цієї 
продукції і забезпечити її певною грошовою заставою. Перелік і умови отри-
мання цієї ліцензії зазначені в Делегованому Комісії Регламенті 2016/1237.  
Також для українського експортера важливо знати, що в Європейському Союзі 
існують вхідні ціни на 15 видів особливо вразливих продуктів (наприклад, яблу-
ка), які встановлюються та переглядаються Європейським Союзом щорічно. У 
разі якщо вхідна ціна імпортера нижча, ніж встановлена Європейським Союзом 
вхідна ціна, застосовуються спеціальне мито, яке фактично прирівнює ціну ім-
портованого товару до встановленої вхідної ціни. 
Імпорт до ЄС м’яса та м’ясної продукції додатково регулюється спеціальним ме-
ханізмом. Відповідно до вимог права ЄС імпорт певного виду м’ясної продукції 
з країн не членів Європейського Союзу дозволяється рішенням Європейської 
Комісії для продукціії з конкретної держави. Відповідна держава і дозволена 
до імпорту м’ясна продукція вносяться у перелік, затверджений Рішенням Комі-
сії 2007/777/ЄС. На сьогодні на європейський внутрішній ринок допущена про-
дукція птахівництва з України відповідно до рішення Європейської Комісії від 
31.01.2013, однак такого рішення немає щодо яловичини та свинини (отже екс-
портувати ці види м’яса до ЄС наразі неможливо). Для експорту до ЄС створено 
зручний онлайн портал Trade Helpdesk, який дозволяє з’ясувати, які тарифи, інші 
економічні механізми, а також вимоги до продукції будуть застосовуватися. 

У відповідні поля вводиться:

  код товару (є зручні підказки для його з’ясування);
  країна походження;
  країна, куди буде здійснюватися імпорт.

У відповіді на заданий пошук буде відображено, які економічні механізми за-
стосовуються, — ставка мита, тарифи, правила Європейського Союзу та країни 
імпорту, які застосувуються до даного виду товару. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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Два акти ЄС містять найбільше таких вимог: Директива 2011/92/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради «Про оцінку впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище (кодифікація)» та Директива Ради 91/676/
ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогоспо-
дарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 
1882/2003. Ці директиви містяться у додатку XXX до глави 6 «Навколишнє при-
родне середовище» Угоди про асоціацію. 
Директива щодо оцінки впливу на навколишнє середовище вже імплементова-
на в українське законодавство шляхом прийняття Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», який вступив у силу 18 грудня 2017 року. Він передбачає 
проведення процедури оцінки потенційного впливу на довкілля великих об’єктів 
та видів діяльності, які потенційно можуть мати значний негативний вплив на 
довкілля, а також проведення громадського обговорення щодо цього планова-
ного об’єкту. Процедура оцінки впливу є частиною дозвільної процедури для цих 
об’єктів. Закон стосуватиметься лише нових об’єктів, тобто, діючі ферми, напри-
клад, не підпадатимуть під його дію, лише у разі значної реконструкції, перепро-
філювання тощо. Закон містить  перелік видів діяльності, до яких застосовується 
ця процедура (стаття 3 Закону). До нього входять, зокрема, наступні:

• потужності для вирощування птиці, великої та дрібної рогатої худоби, кролів та 
інших хутрових тварин;

• інтенсивна аквакультура, а також утримання чи постійне зберігання води;
• зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;
• сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація  

та меліорація земель на територіях від 20 гектарів, або від 5 гектарів  
в разі розміщення об’єктів в охоронних зонах чи на землях природно-
заповідного фонду;

• харчова промисловість, в залежності від об’ємів виробництва;
• генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання 

генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх 
використанням (у відкритій системі);

• інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;
• виробництво мікробіологічної продукції та ін.

Разом з набранням чинності закону «Про оцінку впливу на довкілля», запущено  
Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля, де також розміщені підзаконні  
акти та процедури. 
Друга Директива, про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з 
сільськогосподарських джерел (91/676/EEC) запровадить систему застосування 
безпечніших методів ведення сільськогосподарських робіт, обмежуючи 
забруднення нітратами, зокрема, через внесення добрив у ґрунт. 

Дана Директива мала буті імплементована в Українське законодавство до 31 
жовтня 2018 року, відповідно до Плану заходів з наближення законодавства 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
http://eia.menr.gov.ua/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L067
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України до права ЄС в агропромисловому комплексі, затвердженого Наказом  
№ 313 Мінагрополітики від 27 червня 2018 року. Планом передбачено, що МАПП 
разом з Державним агентством рибного господарства України та ДПСС розроблять 
6 нормативно-правових актів на виконання цієї Директиви. Зокрема, передбачено 
розробку і затвердження нормативно-правового акта щодо впровадження Кодексу 
найкращих сільськогосподарських практик ЄС.
Метою даної Директиви є обмеження попадання надмірної кількості нітратів 
у водойми. Це буде досягатися шляхом моніторингу вмісту нітратів у водоймах; 
визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів; підготовки планів дій щодо 
таких зон; розроблення та запровадження кодексів кращих методів ведення 
сільськогосподарських робіт та програми сприяння впровадженню цих кодексів 
(будуть як рекомендовані хороші практики, так і обов’язкові до виконання заходи 
у вразливих зонах).



Частина 2 

Опис вимог окремих актів ЄС 
та відповідних необхідних змін



Молочні продукти 
та жири
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Вимоги ЄС

Найважливіше — якість продукту. Задля забезпечення якості встановлено ета-
лонні методи хімічного, фізичного та мікробіологічного аналізу та сенсорної оцін-
ки молока та молочних продуктів (є рекомендований перелік). Зокрема, це мето-
ди виявлення крохмалю, антимікробних залишків, пахти у порошку знежиреного 
молока; казеїну коров’ячого молока для того, щоб сир, виготовлений виключно з 
овечого молока, козячого, буйволиного молока або з суміші овечого, козячого та 
буйволиного молоко, не містив коров’яче молоко, казеїн тощо. Аналіз має про-
водитись лабораторіями, які мають акредитацію або ж щодо яких здійснюються 
перевірки принаймні раз на рік.
 
Щодо частково зневодненого молока (згущене молоко) або повністю зневод-
неного (сухе молоко) визначено наступну класифікацію: 7 видів частково зне-
водненого молока в залежності від вмісту жиру та домішок сахарози та 4 види 
зневодненого в залежності від вмісту жиру. 

Кожний клас частково або повністю зневодненого молока має бути відповідно 
маркований. Наприклад, на певних категоріях продуктів на маркуванні повинно 
бути зазначено процент молочного жиру, виражений у вазі по відношенню до 
готового продукту/відсоток екстракту сухого молока без жиру. Ці дані повинні 
повідомлюватися поруч із торговою назвою.

Окремо законодавством ЄС визначено наступнвимоги до пастоподібних жирів, 
— тобто продуктів, які залишаються твердими при температурі 20°С та придатні 
для використання як спреди, з вмістом жиру щонайменше 10%, але менше 90% 
за вагою, і призначені для споживання людиною.

Категорії пастоподібних жирів:

 молочні жири, що відносяться до кодів CN 0405 та ex 2106;
 жири, що відносяться до товару з кодом CN 1515; 
  жири, що складаються з продуктів рослинного та / або тваринного походження, 

що відносяться до кодів CN-кодів ex 1517 та ex 2106;

Встановлено правила та детальний порядок маркування цих продуктів: опис то-
вару, сумарний вміст жиру у вазі на момент виробництва, вміст рослинного, мо-
лочного чи іншого тваринного жиру у порядку зменшення вагового значення у 
відсотках від загальної ваги на момент виробництва для складних жирів, вміст 
солі. Дозволяються відступи для маркуваня продуктів, точний характер яких є 
зрозумілим з традиційного використання та / або коли ці позначення чітко вико-
ристовуються для характерної якості продукту (масло, маргарин, суміші) з вміс-
том жиру 90% або більше. 
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Окремо детально регулюються вимоги щодо застосування зазначених в цих до-
кументах правил, включно з переліком продуктів, на які поширюється відступ 
для маркуваня.

Що має зробити держава/ міністерство

Частково питання щодо масла вершкового, маргарину, молока сухого швидко-
розчинного та згущеного врегульовані державними стандартами України. По-
дальше врегулювання продовжуватиметься до 31 грудня 2021 року відповідно 
до Плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропро-
мисловому секторі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 27 червня 2018 року № 313.

Однією з основоположних системних змін є впровадження Міжнародної системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP – Hazard 
Analysis and Critical Control Points), яка інтегрована в законодавство ЄС і її впро-
вадження затверджено в Україні Законом «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» та доповнено рядом інших законодав-
чих актів. HACCP впроваджується в Україні до різних потужностей поетапно про-
тягом трьох років, починаючи з вересня 2017. Система НАССР ідентифікує, оцінює 
і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових 
продуктів (докладніше про HACCP – дивіться окрему главу в першій частині цього 
дослідження). 

Окрему увагу слід приділити вимогам до безпечності та якості молока і молоч-
них продуктів, які включають гігієнічні вимоги, вимоги до доїння, збору, тран-
спортування, термічної обробки молока та молозива тощо. Планується їх посту-
пове запровадження, що має завершитись до кінця 2021 року.

Що мають робити виробники, продавці

Дотримуватись  вимог щодо безпечності і якості, підтверджувати це відпо-
відним маркуванням, надавати можливості споживачам відстежити весь  
процес виробництва.

Перш за все, треба звернути увагу на ті українські законодавчі акти, які вже почи-
нають діяти. Вони спрямовані на захист права українців на здорове та безпечне 
життя. Це HACCP, Закон «Про оцінку впливу на довкілля», а також законодавчий 
процес щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільсько-
господарських джерел. Імплементація вже діючих і майбутніх законодавчих ак-
тів є запорукою повноцінного виходу на великий ринок ЄС. 

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=26078
http://minagro.gov.ua/ministry?nid=26078
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-viii
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І водночас, запровадження стандартів ЄС є запорукою здорового харчування на-
шого населення, а отже гарантує українським сільгоспвиробникам, що їхній бізнес 
буде надалі розвиватися й процвітати також і в Україні. Натомість, неуважність до 
цих змін може призвести до заборони працювати не тільки на експорт, а й вдома. 

Довідка

  Директива Ради No 2001/114/ЄС від 20.12.2001 про часткове або повністю зне-
воднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу.

  Регламент Комісії (ЄС) No 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні пра-
вила застосування Регламенту Ради (ЄС) No 1255/1999 стосовно методів аналі-
зу та оцінки якості молока та молочних продуктів.

  Регламент Ради (ЄС) No 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пасто-
подібних жирів.

  Регламент Комісії (ЄС) No445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні деталь-
ні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) No 2991/94, що встановлює ви-
моги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) No 1898/87 про захист 
позначень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів. 

 ДСТУ 4465:2005. Маргарин. 
 ДСТУ 4339:2005. Масло вершкове.
 ДСТУ 4556:2006 Національний стандарт України. Молоко сухе швидкорозчинне.
  ДСТУ 4404:2005 Національний стандарт України. Молоко згущенне стерилізова-

не в банках. 
  Проект Наказу «Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молоч-

них продуктів».

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500406251199&uri=CELEX:02001L0114-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500406251199&uri=CELEX:02001L0114-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500407141097&uri=CELEX:02008R0273-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500407141097&uri=CELEX:02008R0273-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500407141097&uri=CELEX:02008R0273-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994R2991&qid=1500405472489
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994R2991&qid=1500405472489
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0445&qid=1500405789837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0445&qid=1500405789837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0445&qid=1500405789837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0445&qid=1500405789837
https://dnaop.com/html/33892/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4465_2005
https://dnaop.com/html/33963/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4339_2005
http://ksv.do.am/GOST/DSTY_ALL/DSTY2/dsty_4556-2006.pdf
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26652
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26652
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26652
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26652
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Вимоги ЄС

Законодавством ЄС встановлені вимоги до сортування, маркування та упаковки 
яєць і маркування упаковок. Категорії яєць:

     Клас «А», характеристики якості: шкаралупа і кутикула звичайної форми, чисті 
і неушкоджені; повітряна камера висотою не більше 6 мм, постійна; однак, для 
яєць, що реалізуються в якості «вищий сорт», вона не може перевищувати 4 мм; 
жовток видимий при перевірці на світло лише у формі тіні, без чітко помітного 
контуру, лише злегка рухомий при обертанні яйця і при поверненні його в 
центральне положення; білок ясний, прозорий; зародок непомітний у розвитку; 
сторонні речовини не допускаються; сторонній запах не допускається.

  Клас «Б» — це яйця, які не відповідають якісним характеристикам, передбаченим 
для класу «А». 

 Яйця класу «А» класифікуються за ваговим категоріями: XL – дуже великі, вага ≥ 73 г; 
L – великі, вага ≥ 63 г і < 73 г; M — середні, вага ≥ 53 г і < 63 г; S – маленькі: вага < 53 г.

Законодавство ЄС говорить, що лише пакувальні центри класифікують і упако-
вують яйця, маркують свої упаковки та вимоги до самих пакувальних центрів. 
Яйця, що доставляються від місця виробництва до збирача, пакувального центру 
або об’єкта нехарчової промисловості, розташованих в інших державах-членах, 
маркуються кодом виробника перш ніж покинути місце виробництва. Упаковка 
яєць класу «А» має містити вимоги щодо зберігання яєць. Крім цього, є перелік 
реєстрів, які зобов’язані вести виробники яєць, збирачі яєць та пакувальні цен-
три, вимоги щодо здійснення державного контролю за діяльністю виробників, 
збирачів та пакувальників яєць.
 
Кожне інкубаційне яйце, що використовується для виведення курчат, повинно 
бути належним чином промарковане. Індивідуальне маркування інкубаційних 
яєць, призначених для виведення курчат, повинно проводитись на господарстві 
виробника, яке наносить відмітний номер на кожне яйце. Букви та цифри повинні 
наноситись незмивною чорною фарбою розміром не менше 2 мм заввишки та 
1 мм завширшки. Також встановлено вимоги до упаковки цих яєць та упаковки 
курчат, вирощених на інкубаційних станціях, вимоги до супровідних документів. 
Крім цього, інкубаційна станція повинна вести реєстри за видами, категоріями 
(курчата для розмноження, розведення або для споживання) та типами (курчата 
м’ясних порід, яйценосної породи та м’ясо-яєчних порід) та звітування.

Законодавство ЄС містить вимоги щодо класифікації туш тварин та частин цих туш, 
вимоги щодо випатрошення, пакування та фасування, порядку замороження, вимо-
ги до маркування м’яса птиці та його реклами, до державної перевірки м’яса птиці. 
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Що має зробити держава/ міністерство

Внести зміни до чинних нормативних актів (зокрема ДСТУ 5028:2008. Яйця курячі 
харчові. Технічні умови) або розробити інші нормативні акти. Значна кількість ви-
мог Європейського Союзу вже врахована, однак залишається ряд правил, які по-
трібно врахувати, зокрема, організувати регулювання пакувальних центрів та доз-
вільну систему на їх діяльність, встановити мінімальні вимоги до годівлі птиці у разі 
зазначення, що птиця годувалась зерном, комбікормом тощо, вимоги до вільного 
вигулу птиці та ін. Здійснювати державний контроль і пояснити виробникам вимоги 
контролю.

Відповідно до до Плану заходів з наближення законодавства України до пра-
ва ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом № 313 Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 27 червня 2018 року, до 2021 
року планується:
  розробка відповідного нормативно-правового акта про м’ясо та м’ясні 

продукти щодо
  стандартів продажу м’яса свійської птиці;
  форм туші свійської птиці, які відповідають вимогам ЄС;
  торгових назв м’яса свійської птиці;
   маркування, представлення та рекламування м’яса свійської птиці,  

яке призначене для кінцевого споживання;
  замороженого м’яса свійської птиці;
   перевірок м’яса свійської птиці та встановлення відповідальних  

органів;
   пакування замороженого або швидкозамороженого м’яса  

свійської птиці;
   позначення типів фермерства, реєстрації боєнь та призначення  

органів, відповідальних за контроль за ними;

  розробка проекту відповідного нормативно-правового акта про якість і 
безпечність харчових яєць в частині

  визначення інспекційних органів;
  реєстрації курчат за видами, категоріями та типами;
  супровідних документів партій інкубаційних яєць чи курчат;
   порядку реєстрації господарств, які виробляють інкубаційні яйця та 

вирощують курчат.

Що мають робити виробники

   Маркувати яйця своїм клеймом
 Дотримуватися вимог категоризації та вчасно надавати інформацію про це.
  Вести реєстри вироблених яєць та зберігати інформацію мінімум протягом 12 місяців.

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=26078
http://minagro.gov.ua/ministry?nid=26078
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Що мають робити збирачі, пакувальники та продавці

  Вести реєстри, що включають мінімальний визначений перелік інформації 
 та зберігати інформацію мінімум протягом 12 місяців.
  Дотримуватись правил маркування.
 Дотримуватись правил зберігання.
  Чесно інформувати покупців.

Довідка

  Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) No543/2008 від 16.06.2008, що встановлює 
детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) No 1234/2007 щодо стан-
дартів торгівлі м’ясом птиці.

  Регламент Комісії (ЄС) No 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні пра-
вила впровадження Регламенту (ЄС) No1234/2007 щодо стандартів торгівлі яй-
цями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, 
вирощеними на птахофермах.

  Регламент Комісії (ЄС) No 543/2008, що встановлює детальні правила застосуван-
ня Регламенту (ЄС) No 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м’ясом птиці.

  ДСТУ 3143:200. М’ясо птиці (тушки). Загальні технічні умови. 
  ДСТУ 5028:2008. Яйця курячі харчові. Технічні умови.
  Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, це-

хів) з переробкі птиці та виробництва яйцепродуктів.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500403404065&uri=CELEX:32008R0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500403404065&uri=CELEX:32008R0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500403404065&uri=CELEX:32008R0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500405150072&uri=CELEX:02008R0617-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500405150072&uri=CELEX:02008R0617-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500405150072&uri=CELEX:02008R0617-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500405150072&uri=CELEX:02008R0617-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500408186909&uri=CELEX:02008R0543-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500408186909&uri=CELEX:02008R0543-20130701
https://docplayer.net/47457746-Nacionalniy-standart-ukrayini-zagalni-tehnichni-umovi-dstu-3143-200-vidannya-oficiyne-kiyiv-derzhspozhivstandart-ukrayini.html
https://dnaop.com/html/33861/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_5028_2008
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-01
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-01
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Вимоги ЄС

В ЄС запроваджено обов’язкову реєстрацію великої рогатої худоби, систему іденти-
фікації і реєстрації, яка складається з наступних елементів: вушних бирок для інди-
відуальної ідентифікації тварин, комп’ютеризованих баз даних, паспортів тварин, 
індивідуальних реєстрів, які ведуться в кожному господарстві. Також встановлено 
вимоги щодо обов’язкового етикетування яловичини, вимоги до змісту етикеток 
для того, щоб можна було простежити, в якому господарстві виросла тварина.
Законодавство ЄС встановлює детальні правила імплементації шкал співтова-
риства для класифікації яловичих, свинячих та овечих туш, забитих у 12 місяців і 
більше, а також правила звітування про ціни на них; правила категоризації м’яса 
великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців, та додаткові вимоги до 
етикетування такого м’яса, що включають також контроль за класифікацією вели-
кої рогатої худоби на бойнях.

Є вимоги щодо класифікації, ідентифікації та зважування туш, а також щодо марку-
вання — позначення категорії та класу за екстер’єром і жировим шаром, порядок 
присвоєння категорій туш, детальні вимоги нанесення маркування та визначення 
випадків, коли держави-члени можуть застосовувати виключення. 
Законодавство ЄС передбачає вимоги до збуту м’яса великої рогатої худоби, вста-
новлює додаткові вимоги до етикетування та до здійснення офіційних перевірок. 
Одночасно встановлено вимоги до визначення ринкової ціни та її реєстрації, а та-
кож звітування держав-членів щодо неї до Комісії. 

Що має зробити держава/ міністерство

Україна не має права експорту до ЄС живої худоби та продуктів із яловичини 
й свинини. Дозвіл продавати продукцію тваринництва на ринках ЄС буде дано 
після отримання позитивного звіту інспекторів ЄК та внесення України до пере-
ліку країн, яким такий імпорт до ЄС дозволено. Для цього, перш за все, і треба 
впровадити в практику вимоги ЄС. Частково вони впроваджені у Законі Украї-
ни «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та Положенні про реєстр тварин. 
Оскільки проект акту, направленого на імплементацію цього регламенту, не опу-
бліковано на сайті Мінагрополітики, вважаємо що він знаходиться в стадії роз-
робки. Інструкція з товарознавчої оцінки та маркування м’яса, затверджена нака-
зом Міністерства аграрної політики та продовольства України від  04.04.2012, не 
містить вимог щодо спеціального клеймування великої рогатої худоби, вік якої 
не перевищує 12 місяців.

Відповідно до Плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС 
в агропромисловому секторі, затвердженого наказом № 313 Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України від 27 червня 2018 року, до 2021 року пла-
нується наступне:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-11
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• затвердження спеціальних правил гігієни для харчових продуктів тваринного 
походження;

• встановлення шкали для класифікації свинячих туш у частині оцінювання 
вмісту м’яса;

• розробка правил збуту м’яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує  
12 місяців;

• розробка правил класифікації, ідентифікації і маркування великої рогатої ху-
доби.

Що мають робити виробники, продавці

Дотримуватись правил щодо забезпечення якості та безпечності, підтверджува-
ти це відповідним маркуванням, надавати можливості споживачам відстежити 
весь процес виробництва. 

Звернути увагу на Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», що був при-
йнятий Верховною Радою 21 грудня 2017 року, набрання чинності відбудеться 
19 січня 2020 року. Закон визначає вимоги до кормів та кормових добавок, їх 
виробництва та обігу з врахуванням виконання постійно діючих процедур, за-
снованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР).

Треба пам'ятати про  Закон «Про оцінку впливу на довкілля», а також відстежу-
вати законодавчий процес щодо захисту вод від забруднення, спричиненого ніт-
ратами з сільськогосподарських джерел. Імплементація вже діючих і майбутніх 
законодавчих актів є запорукою повноцінного виходу нашого тваринництва на 
великий ринок ЄС. І водночас, запровадження стандартів ЄС є запорукою здо-
рового харчування нашого населення, а отже гарантує українським сільгоспви-
робникам, що їхній бізнес буде надалі розвиватися й процвітати також і в Україні. 
Натомість, неуважність до цих змін може призвести до заборони працювати не 
тільки на експорт, а й вдома.

Довідка

  Регламент (ЄС) № 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2000 
про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, 
та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту 
Ради (ЄС) № 820/97.

  Регламент Комісії (ЄС) № 566/2008 від 18.06.2008, який встановлює детальні 
правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо продажу м’яса 
великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців.

 Регламент Комісії (ЄС) №1249/2008 від 10.12.2008 про впровадження шкали       

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000R1760-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000R1760-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000R1760-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000R1760-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500402705369&uri=CELEX:02008R0566-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500402705369&uri=CELEX:02008R0566-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500402705369&uri=CELEX:02008R0566-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500404835576&uri=CELEX:02008R1249-20140219
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  Співтовариства для класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і бараня  
   чих туш та повідомлення про ціни на них.
  Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та Положення про 

Єдиний державний реєстр тварин.
  Інструкція з товарознавчої оцінкі та маркування м’яса, затверджена наказом Мі-

ністерством аграрної політики та продовольства УкраЇни від 01.11.2011 №587.
  Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про 

харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин». 

  Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» (набрання чинності 19.01.2020).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500404835576&uri=CELEX:02008R1249-20140219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500404835576&uri=CELEX:02008R1249-20140219
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1445-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1445-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
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Загальні дані та вимоги ЄС

Україна є одним з найбільших постачальників меду в світі і другим експортером 
меду до ЄС після Китаю. Наразі для поставки меду з України до ЄС діє безмит-
на тарифна квота. Вона є однією з найбільш затребуваних і зазвичай вичерпуєть-
ся українськими виробниками вже протягом першого місяця року. Авторизовані 
щодо експорту до ЄС підприємства готують партію меду для експорту, доводять 
його однорідність та безпечність, отримують міжнародний ветеринарний серти-
фікат. Для експорту до ЄС митними підрозділами Фіскальної служби видаються 
сертифікати з перевезення товару EUR.1. За наявності такого сертифікату товари 
українського походження можуть користуватися перевагами на ринку ЄС.

Європейські відповідальні структури затверджують методи аналізу меду, прийма-
ють акти щодо регулювання походження меду, мінімального вмісту пилку у філь-
трованому меді та встановлюють порядок виконання таких повноважень україн-
ським компетентним органом. За правилами ЄС пилок є природнім компонентом 
меду, а не стороннім інгредієнтом; ані пилок ані інші природні складові не можуть 
бути вилучені з меду. Адже бджоли є природним індикатором стану навколишньо-
го середовища. Зараз у світі спостерігається масове вимирання бджіл. Найбіль-
шою проблемою, що спричиняє таку ситуацію, є застосування хімікатів на полях. 
Вчені вважають, що глобальне виробництво продовольства на ¾ залежить від ста-
ну бджільництва; 84% європейських рослин залежать від опилення. Обов’язкове 
зазначення країн походження меду. На етикетці має бути зазначено один з наступ-
них варіантів:

  «суміш меду з ЄС»
  «суміш меду з країн, що не є членами ЄС»
  «суміш меду країн ЄС та інших країн»

Зі 126 виробників харчових продуктів тваринного походження, що вже пройшли 
процедури перевірки та отримали право на експорт продуктів тваринного 
походження до ЄС, більше половини - виробники меду (66).

Що має зробити держава/ міністерство

Україні на даному етапі необхідно імплементувати лише останні поправки до Єв-
ропейського законодавства, які відповідно до Плану заходів з наближення законо-
давства України до права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, заплановано прийняти 
до грудня 2019 року. Зокрема, заплановано розроблення проекту нормативно-пра-
вового акту щодо меду в частині приведення термінології у відповідність з норма-
ми ЄС, в частині зазначення найменування продукту, забезпечення добросовісних 
правил торгівлі медом та захисту прав споживачів. 
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На сьогодні міністерством вже розроблено проект наказу «Про затвердження ви-
мог до меду», який містить термінологію та критерії складу меду. Ознайомитись з 
проектом наказу можна на сайті МАПП в розділі регуляторна політика.

Окрему увагу слід приділити застосуванню хімічних засобів захисту рослин, що 
регламентується Державними санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Тран-
спортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві». 
Відповідно до цих правил адміністрація господарств зобов’язана завчасно, але не 
менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, сповіщати 
населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, 
строки і методи застосування пестицидів. Обробки сільськогосподарських куль-
тур повинні здійснюватися тільки препаратами, офіційно дозволеними «Переліком 
пестицидів та агрохімікатів, дозволених в Україні». У цьому ж довіднику зазначені 
і пестициди, що рекомендуються до використання на присадибних ділянках. На 
виконання Угоди про асоціацію в рамках приведення у відповідність фітосанітар-
них норм міністерство має привести у відповідність, зокрема, фітосанітарні заходи 
щодо здоров’я рослин в розрізі екологічно стійкого застосування пестицидів.

Що мають зробити виробники, продавці

Відповідно до вимог Закону України «Про бджільництво» пасіки підлягають 
обов’язковій реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнахо-
дженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих держав-
них адміністраціях або сільських, селищних, міських радах. Перевезення (кочівля) 
бджіл на медозбір і запилення здійснюється на підставі ветеринарно-санітарних 
правил, згідно з якими фізичні та юридичні особи повинні розміщувати пасіки на 
земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування. Роз-
міщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійсню-
ється за їх згодою. З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних 
заходів на кожну пасіку повинен видаватися ветеринарно-санітарний паспорт. У 
ньому зазначається характеристика пасіки, її ветеринарно-санітарний стан, епізо-
отична обстановка, дані лабораторних досліджень, результати проведених ліку-
вально-профілактичних заходів.

12 жовтня 2018 року МАПП надіслало листа всім головам обласних державних ад-
міністрацій з методичними рекомендаціями та зразками документів, які рекомен-
дується застосовувати пасічникам у їх діяльності. Методичні рекомендації було 
розроблено з метою попередження отруєння бджіл, а також для налагодження ко-
мунікації між аграріями і пасічниками. Дотримання виробниками вимог щодо ре-
єстрації та розміщення пасік дозволить в майбутньому запобігти отруєнню бджіл. 
Окрім того, виробники повинні дбати про якість продукції, зокрема, про те, щоб з 
меду ні пилок, ні інші природні складові не були вилучені. Належним чином марку-
вати свою продукцію та використовувати пільгові можливості, надані українським 
виробникам завдяки Угоді про асоціацію. 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=343
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98


Довідка

 Директива Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
 Поправки до Директиви Ради No 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду. 
 ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови.
  ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 

народному господарстві».
  Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні, затверджений Міністерством екології та природних ресурсів України.  
 Закон України Про бджільництво від 29.09.2013.
  Проект наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про за-

твердження вимог до меду».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500408384899&uri=CELEX:32014L0063
https://lab.biz.ua/apps/dstu_4497-2005.pdf
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98
https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html
https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26734
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26734
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Загальні дані та вимоги ЄС

Соки та нектари

Законодавство ЄС містить чіткі визначення щодо соків та нектарів задля засто-
сування єдиної термінології та усунення недобросовісної конкуренції, яка може 
ввести в оману споживача, та встановлює загальні вимоги до їх виготовлення. 
Так, фруктовим соком може називатися здатний до бродіння, але не зброджений 
продукт, отриманий із їстівної частини плоду, який є міцним і дозрілим, свіжим 
або збереженим шляхом охолодження або заморожування одного або декількох 
видів, змішаних разом, що мають характерний колір, аромат і смак, характерні 
для соку плоду, з якого він приходить.

Смак, м'якоть і клітини, отримані придатним фізичним способом від тих самих 
видів фруктів, можуть бути відновлені до соку. Концентрований фруктовий сік 
— це продукт, отриманий з фруктового соку одного або декількох видів фруктів 
шляхом фізичного видалення певної частки вмісту води. Якщо продукт призна-
чений для прямого споживання, видалення має становити принаймні 50% вмісту 
води. Фруктовий нектар — здатний до бродіння, але не підданий бродінню про-
дукт, одержаний шляхом додавання води і цукру та/чи меду до фруктового кон-
центрату, концентрованого фруктового соку чи зневодненого фруктового соку, 
до фруктового пюре або до суміші таких продуктів. Додавання цукру та/чи меду 
дозволяється в розмірі до 20% від загальної маси кінцевого продукту, дозволя-
ється додавання підсолоджувачів/замінників цукру. Визначено перелік дозволе-
них інгредієнтів: наприклад, для томатного соку і томатного соку з концентрату 
дозволяється додавати сіль, спеції та ароматичні трави; для виноградного соку 
- відновлені солі винної кислоти; для фруктових нектарів - відновлений аромат, 
м'якоть і клітини, цукор та або мед до 20% від загальної маси готової продукції та/
або підсолоджувачі; вітаміни та мінерали також можуть бути додані відповідно 
до стандартів ЄС. Є перелік дозволених способів обробки (механічна екстракція, 
звичайні фізичні процеси) та допустимих речовин (їстівний желатин, дубильні 
речовини, деревне вугілля тощо). Визначено мінімальний відсоток вмісту кон-
центрованого соку/пюре у нектарі в залежності від виду фруктів (наприклад, гру-
шевий та персиковий нектари мають містити 50%, сливовий – 30%, малиновий 
та абрикосовий 40%), мінімальний вміст розчинних сухих речовин, число Брікс 
(наприклад, для яблук та абрикос – 11,2, для малини - 7, для томату – 5).

Цикорій та інші напої 
(на основі рослинної сировини)

За визначеннями ЄС, «екстракт цикорію», «розчинний цикорій» чи «швидкороз-
чинний цикорій» — це концентрований продукт, отриманий засобом екстрактації 
зі смаженого цикорію, з використанням лише води як засобу екстрактації і виклю-
чаючи будь-який процес гідролізу, що залучає додавання кислоти або основи. 
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З коріння Cichorium Intibus L., що не використовується для виробництва салатно-
го виду цикорію вітлуф, очищеного для сушіння та підсмаження, виготовлюють 
концентрований продукт засобом екстрактації зі смаженого цикорію, використо-
вуючи лише воду як засіб екстрактації і виключаючи будь-який процес гідролізу, 
що залучає додавання кислоти або основи.
 
Вміст сухої речовини на основі цикорію повинен бути:
 (a) не менш ніж 95% ваги у разі сухого екстракту цикорію;
 (b) від 70% до 85% ваги у разі пасти екстракту цикорію;
 (c) від 25% до 55% ваги у разі рідкого екстракту цикорію.

Екстракт цикорію в твердому стані або у формі пасти може містити не більш, ніж 
1% ваги субстанцій, що не походять із цикорію. Рідкий екстракт цикорію може міс-
тити їстівні цукри, смажені чи ні, в пропорції, що не перевищує 35% ваги.
Вимоги до маркування цих продуктів: назви визначених продуктів повинні стосува-
тися тільки тих продуктів, що там означені, і повинні використовуватися в торгівлі 
за своїм призначенням. Ті назви мають бути доповнені словами «паст»’ чи «у фор-
мі пасти» або – «рідина» чи «в рідкому стані» відповідно. Назви продуктів можуть 
доповнюватися терміном «концентрований» у спеціально визначених випадках. 

Що має зробити держава/ міністерство

Щодо соків та нектарів, - державні стандарти України слід привести у відпо-
відність до законодавства ЄС шляхом запровадження єдиної термінології, уз-
годження переліку дозволених інгредієнтів, способів обробки. Визначення соків 
та сокових продуктів в основному не суперечать європейським стандартам, для 
усунення різнотлумачень слід ввести деякі доопрацювання. 

На початку січня 2019 року на сайті МАПП оприлюднено проект наказу «Про 
затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів», який 
містить оновлену термінологію, вимоги до інгредієнтів, зокрема, тих, які дода-
ються для регулювання смакових властивостей, а також вимоги щодо мінімаль-
ного вмісту в некатарах соків або пюре. 

Що стосується цикорію та інших напоїв на основі рослинної сировини, то наші 
стандарти дуже відрізняються від європейських, адже законодавство ЄС визнає 
тільки каву і цикорій, поняття інших кавових напоїв не існує.
На початку січня 2019 року на сайті МАПП оприлюднено проект наказу Про за-
твердження Вимог до екстрактів кави та цикорію», в якому пропонується термі-
нологія максимально приведена у відповідність з законодавством ЄС, а також 
мінімальні вимоги до маркування продукції. 
Планується, що обидва накази будуть прийняті та набудуть чинності вже протя-
гом цього року, хоча виробники матимуть певний перехідний період для приве-

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26733
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26733
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дення своєї продукції у відповідність з новими нормами та вимогами.
Крім того, до кінця 2019 року заплановано розробку нормативно-правових актів 
щодо приведення у відповідність термінології та затвердження порядку способів 
обробки фруктової сировини для виробництва соків та деяких подібних продук-
тів, призначених для споживання людьми.

Що мають робити виробники, продавці

Виробникам необхідно слідкувати за змінами в законодавстві та активно долуча-
тись до обговорення проектів нормативно-правових актів. Очевидно, що вироб-
никам ще треба дочекатись допомоги державних органів, прийняття офіційних 
рішень та роз’яснень. Але, можливо, варто вже зараз замислитись про створення 
об’єднань та підвищення привабливості своєї продукції через реєстрацію місце-
вої/регіональної торгівельної марки чи зазначення традиційності та унікального 
географічного походження продукту. Наприклад, в 2015 році було створено об’єд-
нання українських виробників кави «Перша Кавова Спілка». Асоціація (об’єднує 
27 брендів кави) зобов'язала всі українські обсмажувальні компанії, які входять  
до її складу, розмістити на своїх упаковках графіки рекомендованого споживання 
кави, а також таблицю з переліком її основних арома-смакових характеристик. 

Довідка

  Директива No1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.1999, що 
стосується екстрактів кави та екстрактів цикорію.

  Директива Ради No 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків 
та певних подібних продуктів, призначених для споживання в їжу.

 ДСТУ 4849:2007 Напої кавові розчинні. Загальні технічні умови.
 ДСТУ 212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови. Немає у вільному доступі. 
  ДСТУ 7055: 2009. Напої розчинні на основі злакових та цикорію. Загальні технічні 

умови. Крім того, сьогодні в Україні діють 19 інших ДСТУ щодо кави натуральної, 
зеленої, а також Загальні технічні умови для напоїв нерозчинних з кави, цикорію, 
та злакових.

 ДСТУ 7159:2010. Консерви соки відновлені.
 ДСТУ 4283.1:2007 ДСТУ 4283.2:2007. СОКИ ТА СОКОВІ ПРОДУКТИ. 
  Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про за-

твердження Вимог до екстрактів кави та цикорію» 
  Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про за-

твердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»

http://pks.com.ua/general.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029607166&uri=CELEX:01999L0004-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029607166&uri=CELEX:01999L0004-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029508875&uri=CELEX:02001L0112-20141005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029508875&uri=CELEX:02001L0112-20141005
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0268609-07/sp:max100
http://ns.ukrndnc.org.ua/?&dk=67.140.20&id=944
http://ns.ukrndnc.org.ua/?&dk=67.140.20&id=944
https://dnaop.com/html/33869/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_7159_2010
https://dnaop.com/html/33944/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4283.1_2007
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26733
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26733
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26731
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=26731
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Загальні дані та вимоги ЄС

Законодавство ЄС дає визначення таким поняттям як «джем», «екстра джем», 
«желе», «екстра желе», «мармелад», «желейний мармелад», «підсолоджене 
каштанове пюре» та встановлює основні вимоги до їх виготовлення.

Так, «джем», за версією ЄС, — це суміш, доведена до відповідної гелевидної кон-
систенції, з цукрів, м’якоті та/чи пюре з одного чи кількох видів фруктів та води. 
Однак, цитрусовий джем може бути одержаний з цілого фрукта, нарізаного на 
шматочки та/чи дольки. При цьому регламентується кількість пюре чи м’якоті, 
що використовується для виготовлення 1000 г кінцевого продукту.

«Желе» — це суміш на основі цукру та соків та/або розчинів на основі води одно-
го чи більше видів фруктів, що загусла. Кількість соків та/або розчинів на основі 
води, що використовується для виробництва 1000 г кінцевого продукту, не має 
бути меншою, ніж зазначено для виробництва джему. Ці кількості вираховують-
ся після виключення частки води, що використовується для виробництва водя-
них витяжок.

«Мармелад» — це суміш, доведена до відповідної згущеної консистенції, з води, 
цукру та одного або кількох з наступних продуктів, отриманих з цитрусових фрук-
тів: м’якоть, пюре, сік, розчини на основі води та шкірка. Визначається перелік 
додаткових продуктів які можуть використовуватись у виробництві, — ванілін, 
спирт, вино та винні лікери, горіхи, ароматичні трави, спеції, ваніль та екстракт 
ванілі, мед, харчові масла та жири як добавки для зменшення піни – для всіх 
продуктів. Також перелік передбачає можливість використання додатків для ви-
значених продуктів. Наприклад, ефірних масел цитрусових — тільки у мармеладі 
та желейному мармеладі; фруктового соку — тільки у джемах тощо. 

Що має зробити держава/ міністерство

Перш за все, узгодити самі поняття та формальні визначення. Діючі ДСТУ містять, 
наприклад, щодо джемів, перелік вимог до зовнішнього вигляду та консистенції, 
смаку та запаху, кольору, фізико-хімічних показників, наявності токсичних еле-
ментів, зазначають необхідність виготовлення згідно з технологічною інструкці-
єю і рецептурами тощо. Але немає власне визначення джему.

Такі продукти як желе, желейний мармелад наші державні стандарти описують 
інакше, ніж стандарти ЄС. По суті, вимоги ЄС до цих продуктів схожі з вимогами 
до джемів – основою має бути натуральна сировина. А за українськими прави-
лами «желе – це суміш екстрактів (плодових, ягідних, або плодових із ягідни-
ми) чи ароматичних харчових есенцій з цукром, харчовими кислотами, агаром, 
желатином або желювальним картопляним крохмалем, з додаванням харчо-
вих натуральних чи штучних, синтетичних, ідентичних натуральним барвників; 
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мармелад желейний — на основі драглеутворювачів з додаванням або без до-
давання інших добавок відповідно до рецептури; желейно-фруктовий — на ос-
нові драглеутворювачів в поєднанні з желювальним фруктово-ягідним пюре з 
додаванням або без додавання інших добавок відповідно до рецептури». 
Отже, поки в нас є різниця у формальних визначеннях, ми не можемо контро-
лювати ані вміст соків чи водних розчинів у кінцевому продукті, ані різноманітні 
додаткові речовини. 

Bідповідно до Плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в 
агропромисловому секторі, затвердженого наказом Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України, заплановано прийняти до грудня 2020 року нор-
мативно-правовий акт щодо приведення термінології у відповідність з нормами 
ЄС та затвердження порядку способів підготовки та обробки фруктової сирови-
ни для виробництва фруктових джемів, желе та мармеладів та каштанових пюре 
з додаванням цукру, призначених для споживання людьми.

Що мають робити виробники, продавці

Розібратися, що саме вони виробляють згідно з правилами ЄС. Мати на увазі, що 
стандарти ЄС наголошують на тому, що основою продукту має бути натуральна 
сировина. Маркувати продукцію відповідно до змін, які запроваджуються дер-
жавними органами, зокрема, враховувати норми Закону України «Про інформа-
цію для споживачів щодо харчових продуктів» № 2639, який вводиться в дію 
з 6 серпня 2019 року та містить обов’язкові вимоги до маркування продуктів 
харчування. 

Довідка

  Директива Ради No 2001/113/ЄС від 20.12.2001 щодо обробки фруктової сиро-
вини для виробництва фруктових джемів, желе та мармеладів та каштанових 
пюре з додаванням цукру, призначених для споживання людьми.

  ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визна-
чення понять (на заміну ДСТУ 2074-92) – вступає в дію з 1.01.2019.

 ДСТУ 4900:2007. Джеми.
  ДСТУ 3718:2007. Концентрати харчові. Солодкі страви. Желе. муси. пудинги. 

концентрати молочні. Загальні технічні умови. 
 ДСТУ 4333:2004. Мармелад.
 Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505029684062&uri=CELEX:02001L0113-20131118
https://dnaop.com/html/33855/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4900_2007
https://dnaop.com/html/34035/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3718_2007
https://dnaop.com/html/34035/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3718_2007
https://dnaop.com/html/33955/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4333_2004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
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Загальні дані та вимоги ЄС

Органічне виробництво передбачає виконання всіх обов’язкових норм, правил 
та процедур, вимог до якості та безпечності виробництва сільськогосподарсько-
ї продукції та продуктів харчування, що передбачені чинним законодавством 
України; воно є додатковою перевагою для виробників, споживачів та довкілля. 
Водночас, застосування методів органічного господарювання вимагає дотри-
мання спеціальних стандартів органічного виробництва та постійного, як прави-
ло, щорічного, підтвердження органічного статусу виробництва та його сертифі-
кацію. Тільки наявність сертифікату про відповідність стандартам органічного 
виробництва дає право називати продукцію «органічною».

Законодаство ЄС визначає, що органічне виробництво – це загальна система 
управління підприємством та виробництвом харчових продуктів, яка об’єднує 
найкращі екологічні методи захисту навколишнього середовища, високий рівень 
біорізноманіття, збереження природних ресурсів, дотримання високих стандар-
тів добробуту тварин та методу виробництва поряд із наданням переваг прости-
ми споживачами для продуктів, які вироблені з використанням природних речо-
вин та процесів (Постанова Ради (ЄС) № 834/2007).

Органічні продукти – це продукція сталого сільського господарства та/або хар-
чової промисловості, отримана в результаті сертифікованого органічного ви-
робництва, на всіх етапах якого застосовуються природні речовини та процеси 
задля збереження природних ресурсів, захисту навколишнього середовища, від-
новлення родючості ґрунтів, підвищення рівня біологічного різноманіття, засто-
сування високих стандартів добробуту тварин, виробництва продуктів високої 
якості, розвитку сільських територій та сприяння гармонії між людиною і при-
родою. Під час виробництва органічних продуктів забороняється застосування 
хімічно синтезованих допоміжних речовин (добрив, пестицидів, технологічних 
добавок), іонізуючої радіації, регуляторів та стимуляторів росту, генетично мо-
дифікованих організмів (ГМО), антибіотиків з профілактичною метою, гормонів, 
консервантів, штучних ароматизаторів та барвників.

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання привести 
у відповідність чинне законодавство, зокрема, і в сфері органічного виробни-
цтва. Необхідно запровадити детальні правила виробництва, зберігання, пере-
робки, пакування, транспортування та зберігання органічної продукції.

Регламентом Комісії (ЄС) № 889/2008 регулюються всі рівні виробництва рослин 
та тварин, від культивації землі та утримання тварин, до обробки та розповсю-
дження органічних продуктів харчування та їх контролю. Регламентом визначе-
но багато технічних деталей, які регулюють сферу виробництва таких продуктів, 
як дріжджі, вино, гриби та продукти з аквакультури.

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/legal-frame_en
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У рослинництві:

  врегульовано перелік добрив і методів підвищення родючості рослин (гідро 
 поніка не дозволяється)

  закріплено дозволені засоби захисту рослин та боротьби з бур’янами; 
  встановлено окремі правила для вирощування грибів, водоростей. 
     У тваринництві, птахівництві та бджільництві (перевага надається видам, 

більш притаманним для даної місцевості):
 встановлені правила утримання, які в цілому повинні забезпечувати комфортні, 

близькі до природніх, чисті умови для перебування, доступ до свіжого повітря; 
  регулюється максимальна кількість особин в курнику для різних видів птиці 

(наприклад, не більше 3 000 курок несучок на курник);
 забороняється тваринництво без доступу до землі і ґрунту; 
  встановлюється мінімальний відсоток кормів, які повинно забезпечувати 

саме фермерське господарство (наприклад мінімум 20% для птахоферм та 
свиноферм), і лише у разі неможливості — з органічних ферм у цьому регіоні; 

 встановлений мінімальний період, протягом якого тварини повинні 
харчуватись  материнським молоком (наприклад, 40 днів для свиней); 

 затверджено перелік дозволених складників кормів для органічних ферм, 
а також дозволених засобів попередження хвороб у тварин, ветеринарного 
втручання та лікування. У разі, наприклад, якщо тварина отримувала три 
курси антибіотиків протягом 12 місяців для тварин з багаторічною тривалістю 
життя, м’ясо та продукти з такої тварини не можуть продаватись, як органічні;

 забороняється будь-яке використання гормонів для покращення 
продуктивності та росту. 

Перехідний період для того, щоб виробництво вважалось органічним становить 
в середньому 1-3 роки, залежно від виду виробництва (для рослинництва, напри-
клад, два роки перед посівом органічної продукції, для бджільництва — рік). 

Переробка та зберігання: 
  органічна продукція не повинна контактувати з забороненими для органічного 

виробництва речовинами;
  повинна маркуватись, зберігатись та перероблятись окремо від не органічної.

Маркування:
  використання єдиного логотипу Європейського Союзу для органічної 

продукції; 
 додаткова інформація, яку має включати маркування такої продукції (код 

країни, вид виробництва та ін.); 
  окремо встановлені вимоги для маркування кормів; 
  за дотримання певних умов дозволяється маркувати продукцію як продукцію 

перехідного періоду. 
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Сертифікація та контроль:

   Уповноважений контролюючий орган повинен здійснювати перевірку 
операторів органічного ринку мінімум 1 раз на рік та брати зразки продукції у 
мінімум 5% підконтрольних операторів. 

   Акредитація Європейським Союзом органів сертифікації як таких, що можуть 
здійснювати свою діяльність з сертифікації органічного виробництва та 
переробки в Україні відповідно до стандарту, що еквівалентний регламентам 
Європейського Союзу № 834/2007 та № 889/2008. Станом на 10 січня 2019 
року в Україні діє 17 таких органів сертифікації. Зокрема, єдиний український 
орган сертифікації Органік Стандарт, який має повноваження сертифікувати 
всі види продукції як органічні на території України та надавати експортні 
сертифікати, за винятком вина та продукції перехідного періоду. 

Що має зробити держава/ міністерство

На сьогодні в Україні є діючий Закон «Про виробництво та обіг органічної сіль-
ськогосподарської продукції та сировини» (№ 425-VІІ від 03.09.2013), який 
містить ряд невідповідностей діючому законодавству України в інших галузях, 
праву ЄС, а також відсутній цілий ряд підзаконних нормативних актів, які б умож-
ливлювали його застосування на практиці. З огляду на це необхідно розробити 
комплексні зміни, які б відповідали законодавству ЄС, узгоджувалися з іншими 
актами національного законодавства. 

10 липня 2018 року ВРУ прийняла Закон України «Про основні принципи та ви-
моги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»  
№ 2496, який набув чинності з 2 серпня 2018 року, але буде введено в дію з 2 
серпня 2019 року. Протягом цього року робоча група, створена при МАПП, пра-
цює над розробкою «Порядку (детальних правил) органічного виробництва та 
обігу органічної продукції» та «Порядку сертифікації органічного виробництва 
та/або обігу органічної продукції», які мають бути прийняті Кабінетом Міністрів 
України. Окрім правил має бути розроблено кілька реєстрів: Реєстр операторів, 
Реєстр органів сертифікації, Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу та 
Перелік органів іноземної сертифікації. 

Закон регулює порядок маркування органічної продукції і використання напису 
«органічний» та розміщення Державного логотипу для органічної продукції, а та-
кож запроваджує систему нагляду та контролю за виробництвом та обігом ор-
ганічної продукції та сировини, та встановлює відповідальність за невиконання 
законодавства в цій сфері.

http://www.organicstandard.com.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/425-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/425-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
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Що мають зробити виробники та продавці

Більшість діючих органічних господарств та переробних підприємств, що працю-
ють в Україні, вже сертифіковані за стандартом органічного виробництва та пе-
реробки, що є еквівалентним регламентам Ради ЄС № 834/2007 та Європейської 
Комісії № 889/2008 (стандарт застосовується для органів сертифікації та їхніх 
сертифікованих операторів органічного виробництва (виробників, переробників і 
продавців), які провадять свою діяльність за межами Європейського Союзу, не-
офіційний переклад стандарту). Але з моменту введення в дію Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції» виробниккм доведеться пройти сертифікацію вже 
відповідно до «Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу 
органічної продукції», що буде прийнято в Україні. Законодавство передбачає 
певний перехідний період для вже сертифікованих органічних операторів, тому 
вони не втратять органічний статус. Однак виробникам варто звернути увагу на 
вимоги до маркування органічної продукції, які прописані в законі та почати при-
водити у відповідність маркування власної продукції. Слід звернути увагу також 
на норми Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових про-
дуктів» № 2639, який вводиться в дію майже одночасно з законом про органічне 
виробництво. Виробникам, які планують продовжувати експорт органічної про-
дукції до країн ЄС, потрібно бути готовими до подвійної сертифікації, а також до 
змін, які заплановані в ЄС у зв’язку з набуттям чинності нового Регламенту Ради 
ЄС 2018/848 від 30 травня 2018 р.

Довідка

 Органічне законодавство ЄС.
  Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 про органічне виробництво та маркування 

органічної продукції — Базовий Регламент ЄС для органічної продукції, який встановлює 
правила виробництва, маркування і контролю органічної продукції. 

  Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імпле-
ментації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та маркування 
органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю — вста-
новлює детальні правила виробництва, зберігання, переробки, пакуванні, транспорту-
вання та зберігання органічної продукції.

  Регламент Ради ЄС № 2018/848 від 30 травня 2018 р. (набрав чинності 17.06.2018, 
буде введений в дію 1 січня 2021 р. та повністю замінить чинний Регламент Ради ЄС 
№834/2007 від 28 червня 2007 р. про органічне виробництво і маркування органічних 
продуктів).

  Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини» № 425 (втрачає чинність 2.08.2019 р.).

  Закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркуван-
ня органічної продукції» № 2496 (набрав чинності 2.08.2018, вводиться в дію 2.08.2019 р.).

http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/V17 Jan IACBs Equivalent EU Standard_ua.pdf
http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/V17 Jan IACBs Equivalent EU Standard_ua.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/
та маркування органічної продукції № 5448http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504557863153&uri=CELEX:02008R0889-20170521
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504557863153&uri=CELEX:02008R0889-20170521
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1504557863153&uri=CELEX:02008R0889-20170521
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552995962599&uri=CELEX:32018R0848
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/425-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/425-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
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Global G.A.P

Міжнародний стандарт з належної сільськогосподарської практики, сертифікат 
якого визнається у всьому світі. Нині сертифіковано понад 130 тисяч виробників 
у 110 країнах. Незважаючи на невелику кількість сертифікованих виробників в 
Україні станом на 2015 рік, все частіше українські виробники первинної продук-
ції, які планують експортувати продукцію за кордон, отримують від клієнтів за-
пит на сертифікацію Global G.A.P. На українському ринку спостерігається тенден-
ція до збільшення питомої ваги сертифікованих підприємств: найбільші мережі 
супермаркетів, наприклад, запроваджують програми підтримки сертифікації 
своїх постачальників. Це означає, що в майбутньому виробники з сертифікатом 
Global G.A.P матимуть пріоритетне право продажу в цих мережах. Отже, основ-
ною причиною впровадження Global G.A.P є економічна вигода: задоволення 
потреб споживачів призводить до мобільності підприємства на ринку, розширю-
ються сфери збуту продукції, укладаються нові договори, активізується співп-
раця з інтернаціональними корпораціями як в Україні, так і за кордоном. В цій 
ситуації перед керівництвом підприємства постає питання – з чого почати і як 
організувати впровадження стандарту Global G.A.P з мінімальними затратами і 
в найкоротший термін. 

Першою проблемою, з якою стикаються виробники, є відсутність достовірної ін-
формації про стандарти, вимоги до управління якістю, про порядок сертифікації. 
Особливо гостро ці питання постають перед малими та середніми виробниками, 
які є найбільш чутливою групою. З однієї сторони, чим менше підприємство, тим 
легше оцінити та за потреби реорганізувати усі процеси, пов’язані з випуском 
продукції. Але на практиці таким підприємствам часто бракує людських та фі-
нансових ресурсів, часу на ведення усієї документації, поінформованості. Крім 
цього, часто такі підприємства потребують особливого підходу.

Стандарт GLOBAL G.A.P. визнаний Міжнародною ініціативою з безпечності хар-
чових продуктів (GFSI), що означає відповідність міжнародним вимогам з без-
печності продукції. Стандарт GLOBAL G.A.P. розроблений для сертифікації ви-
робників первинної продукції наступних галузей сільського господарства: 1. 
Рослинництво: фрукти та овочі, комбіновані зернові, зелена кава, чай, квіти та 
декоративні культури. 2. Тваринництво: вирощування великої рогатої худоби та 
овець, вирощування свиней, вирощування телят, молочні ферми, вирощування 
курей, вирощування індиків, транспортування тварин. 3. Розведення водних тва-
рин і рослин. 

Відповідно до законодавства України, первинне виробництво — виробництво та 
вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до 
моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин. 
Сфера сертифікації охоплює також обробку продукції – операції, які не руйнують 
первинну структуру продукту. Це може бути охолодження, пакування, транспор-
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тування, оброблення сполуками для надання певних властивостей тощо. Серти-
фікація не поширюється на диких тварин, рибу і сільськогосподарські культури, 
зібрані в дикій місцевості.
Відповідно до стандарту, виробником первинної продукції (сільгоспвиробником) 
може бути (має право бути сертифікованим) фізична особа (особисте селян-
ське господарство) або юридична особа (фермерське господарство, товариство 
з обмеженою відповідальністю), а також об’єднання виробників (у тому числі 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК), що несуть юридичну від-
повідальність за виробництво продуктів, які стосуються визначеної сфери за-
стосування стандарту, а також юридичну відповідальність за продаж продуктів 
сільськогосподарського виробництва. Можна сертифікувати весь асортимент 
продукції або окремі види.

Географічні зазначення
Загальні дані та вимоги ЄС

Угодою передбачено імплементацію Регламентів Європейського Союзу, які ви-
значають порядок визначення, реєстрації та захисту географічних зазначень і 
позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчуван-
ня і алкогольних напоїв; порядок захисту гарантованого традиційного складу та 
способу виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Географічне зазначення (ГЗ) — це механізм інтелектуальної власності, що за-
стосовується до товарів і послуг, які характеризуються місцем походження, 
пов'язані з екологічними, технічними, історичними, соціальними та культурними 
особливостями. Отже, географічне зазначення є знаком та / або назвою, що ви-
користовується на продуктах, які мають певне географічне походження та воло-
діють якостями або репутацією, що пов'язані з цим походженням.

Специфічною особливістю регулювання ГЗ є їх приналежність до двох секторів: 
аграрного, оскільки виробництво сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування і алкогольних напоїв відноситься до агропромислового сектору; та 
економічного, тому що географічні зазначення – це механізм інтелектуальної 
власності, що належить до сфери економічного розвитку та торгівлі. 
На сьогодні налічується більше ніж 3500 географічних зазначень, які повинні 
бути захищені Україною, починаючи з моменту набуття чинності УА (повний пе-
релік ГЗ, зареєстрованих в ЄС, доступний в двох базах даних e-Baccus і DOOR).

Визначають три види ГЗ: захищене позначення походження (ЗПП), захищене ге-
ографічне зазначення (ЗГЗ), гарантовану традиційну особливість (ГТО), кожне з 
яких позначається окремим знаком на продукції в залежності від ступеня захи-
сту, прив’язки до місця походження, етапів виробництва тощо.
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Що має зробити держава/ міністерство

Діючий «План заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агро-
промисловому комплексі» затверджений Наказом № 313 Міністерства аграрної 
політики та продовольства України (МАПП) від 27 червня 2018 року і включає, зо-
крема, заходи по  імплементації актів з політики якості. 

Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України проводять спільну роботу щодо формування націо-
нального законодавства України в сфері захисту географічних зазначень. Законо-
проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоско-
налення правової охорони географічних зазначень» (№ 6023), який прийнято в 
першому читанні 13.03.2018 року, має наблизити законодавство України до зако-
нодавства ЄС. В той же час, для того, щоб повністю привести українське законо-
давство у відповідність із законодавством ЄС, потрібні деякі галузеві законодавчі 
акти (стосовно вина, спиртних напоїв та продуктів харчування), які спільно розро-
бляють МЕРТ та МАПП. 

Щодо продовольчого сектору, то МАПП розробляє спеціальний галузевий закон «Про 
ГЗ для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування». Він буде регулюва-
ти сектор та запровадить контроль і моніторинг системи географічних зазначень. 

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна має, з одного боку, захистити географіч-
ні зазначення, зареєстровані в ЄС, і для цього адаптувати низку норм щодо вста-
новлення контролю у сфері захисту географічних зазначень та позначень похо-
дження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а, з іншого боку, 
розробити механізми для визначення та реєстрації ГЗ в Україні.

Що мають робити виробники, продавці

Підготувати виробництво продуктів, які є традиційними для їхньої місцевості, та 
добитися надання їм географічних зазначень задля кращого просування на між-
народному ринку. Зараз вже розпочато першу процедуру реєстрації географічно-
го зазначення «овеча карпатська бринзя» за допомогою проекту ЄС «Підтримка 
розвитку системи географічних зазначень в Україні», загалом планується підтри-
мати реєстрацію 10 георгафічних зазачень.

Виробникам слід перевірити, чи не виробляють вони продукцію, яка захищена 
географічними зазначеннями в ЄС. Таку перевірку можна здійснити самостійно 
в базах даних e-Baccus і DOOR. Якщо назва вашої продукції збігається з зареє-
строваними, рекомендуємо негайно змінити назву вашого продукту, щоб запо-
бігти судовим позовам з боку власників ГЗ.



50

А
да

пт
ац

ія
 д

о 
за

ко
но

да
вс

тв
а 

ЄС


 к

ор
ис

ні
 р

ес
ур

си

Довідка

  Регламент (ЄС) № 1151/2012 від 21 листопада 2012 Європейського Парламенту 
та Ради ЄС щодо схем якості сільськогосподарської продукції та продуктів хар-
чування. 

  Регламент (ЄС) № 668/2014 від 13 червня 2014 р., що встановлює правила за-
стосування Регламенту (ЄС) № 1151/2012.

 E-Baccus - база даних вин та спиртних напоїв із географічним зазначенням. 
 DOOR – база даних сільськогосподарських і харчових продуктів, що захищені як ГЗ.
 Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».
  Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» (№ 6023).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R1151-20130103
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R1151-20130103
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R1151-20130103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553004639319&uri=CELEX:32014R0668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553004639319&uri=CELEX:32014R0668
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6023&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6023&skl=9
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Корисні ресурси 

Корисні ресурси

 Законодавство України 
 Законодавство Європейського Союзу  
 Представництво Європейського Союзу в Україні 
 Кабінет міністрів України – Європейська інтеграція 
 Міністерство аграрної політики та продовольства України 
 Інструкція щодо впровадження НАССР та на сайті  Держпродспоживслужби 
 Export Promotion Office 
 Онлайн портал Trade Helpdesk 
 Органічне законодавство ЄС 
 Географічна індикація 
 Centre for European Policy Studies 
 Статистичний збірник “Сільське господарство України” за 2017 рік. 
  Державна служба статистики України, 2018.
 Агробізнес України: Інфографічний довідник 2017/18.
 Українська зернова асоціація 

Міжнародні проекти технічної допомоги в сфері агровиробництва:

  «Консультування України в питаннях аграрної торгівлі – в рамках Повної та Все-
охоплюючої Угоди про вільну торгівлю (ПВУВТ) між ЄС та Україною» 

 «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» 
 Проекти з просування експорту ФАО/ЄБРР в Україні
 Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
 Проект з безпечності молока
  Проект ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої 

політики»  
 Проект ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» 
 Проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства»  
 Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP)  
 EU4Business 

 
ЗМІ, що пишуть про агровиробництво та тренди:

 Agravery.com
 Agroreview.com
 AgroTimes.net
 AgroPolit.com 
 Kurkul.com

 Latifundist.com
 Журнал Agroexpert
 Громадське радіо 
 Економічні відомості
 Європейська правда

http://zakon3.rada.gov.ua/laws
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.html
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya
http://minagro.gov.ua
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sistema_Haccp/198 
https://epo.org.ua/
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
https://www.ceps.eu/publications/deepening-eu-ukrainian-relations-what-why-and-how
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm 
https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2018/
http://uga.ua 
http://agritrade-ukraine.com/ua/
http://agritrade-ukraine.com/ua/
https://www.facebook.com/ifssua/
http://www.eu4business.eu/uk/smeprojects/ukrain
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture 
http://www.safoso.ch/ 
https://www.facebook.com/safpiu/
https://www.facebook.com/safpiu/
https://www.facebook.com/GIs4Ukraine/ 
http://bioagro.znau.edu.ua/ua/
https://uhbdp.org/ua/
http://www.eu4business.eu/uk/ukraine
http://agravery.com
http://Agroreview.com
http://AgroTimes.net
http://agropolit.com 
http://Kurkul.com
Latifundist.com
agroexpert.ua
https://hromadskeradio.org
http://eizvestia.com 
http://www.eurointegration.com.ua



