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Членство України в міжнародних організаціях у сфері 
карантину та захисту рослин 

 1994 р.  Україна член Європейської і Середземноморської організації з 
захисту рослин. (Постанова Кабінету Міністрів України  від                                   
27 січня 1994 року № 38 “Про вступ України до Конвенції заснування 
Європейської  і Середземноморської організації захисту рослин”); 

 2006 р. Україна член Міжнародної конвенції про захист рослин (Указ 
Президента України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції 
про захист рослин” від 31.01. 2006 р. № 81/2006);  

 2008 р. Україна член Світової організації торгівлі (Закон України “Про 
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації 
торгівлі”). 
 



 
 

Фітосанітарні вимоги країн світу 

 На сайті Міжнародної конвенції захисту рослин:  
www.ippc.int/en/countries/all/legislation//;  

 На сайті Держветфітослужби України: 
http://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/55. 
 
 



 
 

фітосанітарні сертифікати України 



 
 

Міжнародні договори України міжвідомчого характеру у сфері 
карантину та захисту рослин щодо доступу рослин та 

продуктів рослинного походження   на ринок КНР 

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної 
Республіки про співробітництво в галузі захисту та карантину рослин 
(2010); 

 Протокол фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до 
КНР (2012); 

 Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з 
України до Китаю (2013); 

  Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з 
України до Китаю (2013). 

(http://www.vet.gov.ua/node/1058) 



 
 

Документи які оформлюються територіальними 
органами Держветфітослужби України за 

результатами обстежень 



 
 Результати обстежень фітосанітарними 

інспекторами в 2015 р. посівів кукурудзи, ячменю 
та сої які заплановано експортувати до КНР 

 Вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus) виявлений в 
Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Черкаській,  
Чернігівській Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській 
областях; 

 Бактеріальне в’янення кукурудзи (Pantoea stewartii subs. Stewartii) виявлений 
в Тернопільській області; 

 Вірус кільцевої плямистості тютюну (Tabaccoringspotvirus (PBRSV) 
(карантинний для України) виявлений в Хмельницькій Житомирській, 
Рівненській, Чернігівській  

 Іржаво-бура плямистість листя квасолі (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
Flaccumfaciens) виявлена в Вінницькій області; 

 Вірус штрихуватої мозаїки ячменю (Barley stripe mosaic virus) виявлений в 
Хмельницькій області; 

 Вірус мозаїки люцерни (Alfalfa mosaic virus) виявлений в Хмельницькій 
Тернопільській області; 

 Вірус мозаїки ризухи (Arabis mosaic virus) виявлений в Хмельницькій та 
Вінницькій Кіровоградській областях; 

 Іржаво-бура плямистість листя квасолі (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
Flaccumfaciens) виявлена в Тернопільській, Вінницькій областях; 

 Кладоспоріум сіро оливковий (Cladosporium griseo-olivaceum Pidopl. Et 
Deniak.) виявлено в Миколаївській області; 



 
 

Дякую за увагу 
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