




ЗATBЕ,PДxtЕ.Ho

Haкaз МiнiстеpсTBa poЗBиTкy
екoнoмiки, тopгiвлi тa сiльсЬкoГo

ПoРяДoк
oфiuiйногo BсTaнoBЛеrtня тa/ aбo пiдтpимaнHя сTaryсy мiсця виpoбницTBa
aбo виpoбничoi дiлянкиo вiльних вiд pегyлЬoBaних lшкiДливl|х opгaнiзмiвo
пoзбaвлення Taкoгo сTaTyсy, йoгo ПoIIoBЛе[Iня Ta iншi yMoBи oфiцiйнoгo

BстaнoBЛеtlHя мiсця виpoбниЦтBa aбo виpoбничoi Дiлянки

I. Зaгaльнi пoлorкення

l. Цей Пopядoк BиЗЕ{aЧae ПpoцеДypy BстaнoBлеl{Hя' ПoнoBЛеltня,

пiдтвеp,ЦженнЯ пiдтpимaння, пoзбaвлення сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo

виpoбнинoТ дiлянки, вiльниx вiд pеГyЛЬoBalИх tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo

tпкiдливих opгaнiзмiв (дaлi oфiцiйний стaтyс), Ta фiтoсaнiтapнi Зaxo.ци

(пpoцедypи), спpямoвaнi нa зaпoбiгaння Пpoникненнto Ta poЗПoBсIo.ц)кrнHlo B

УкpaТнi Taкиx opгaнiзмiв.

2. У paзi якщo фiтoсaнiтapllиMи ЗaxoДaМи кpaТни-iмПopTrpa aбo

мiжнapoдниМи дoГogopaМи УкpaТни пеpедбa.rенo, щo oб'скт pеГyлЮBaцня

ПoBинен ПoxoДиTи з мiсць виpoбництвa aбo виpoбниuих .цiлянoк з oфiцiйним

сTaTyсoМ вiльних вiд ПrBнoГo tпкiдливoгo opгaнiзмy, a тaкий opгaнiзм не

}I€шеxtитЬ Дo Пеpелiкy pегyлЬoBaниx rшкiдливиx opгaнiзмiв, ЗaTBеp.ц)кенoГo

HaкaЗoy МiнiстеpсTBa aГpapнoТ пoлiтики УкpaТни вiд29 ЛисToПa.цa 2006 poкy

J\Ъ 716, зapеесTpoBaнoГо в Мiнiстеpствi roстицii УкpaТни 11 гpyлня2006 poкy Зa

J\b 1300/l з|74 (y pедaкцiТ нaкaЗy Мiнiстеpствa aгpapнoТ пoлiтики УкpaiЪи
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вiд l6 липня 20|9 poкy J\b 397)' ЗaсToсoBytoTЬcя ПpoЦе.цypи з ypaxyBallнЯNl

oсoбливoстей, BиЗнaчениx циМ Пopядкoм.

3. Устaнoвлення' Пot{oBЛеH}IЯ' кot{TpoЛЬ шIЛЯxoМ пiдтвеp,Ц}кення

пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy зДiйснroroться теpитopiaлЬниМи opГaнaМи

,{еp>кпpoДсПoжиBслy>кби Зa зaяBo}o oсoби, ЯКa зaймaсться виpобницTBoМ

oб'сктiв pеГyЛ}oBaння i с BЛaсникoм aбo кopисTyвaчеМ мiсЦя виpoбництвa aбo

виpoбниuoТ дiлянки, aбo yПoBнoвa)кrнoЮ oсoбoю (дaлi _ зaявник).

Кoжнi мiсЦе виpoбництвa aбo виpoбни.ra дiлянкa, вiльнi вiд pеryлЬoBaниx

rцкiДливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливих оpгaнiзмiв, мaloTЬ неpoЗдiльнi меrкi, якi

виЗ}Iaченi зaявникoм.

4. У цьoмy Пopядкy теpмiни B)киBaIoTЬся B TaкoМy ЗHaЧеннl:

бyфеpнa Зoнa Зoнa' Якa Ме}I(yr aбo oToЧyr мiсЦе виpoбництвa ЧL1

виpoбниuy дiлянкy, вiльнi вiд pеГyЛЬoBaНИX rпкiдливих opгaнiзмiв aбо

rпкi.цливих opгaнiзмiв, Де зДiйснroroться фiтoсaнiтapнi ЗaХoДИ (пpоцедypи) з

МrTolo зaпoбiгaння ЗaнeсrннIo тalaбo ПoшиpеннЮ prГyЛьoBaвИX tшкiдливих

opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв пiд чaс виpoбництвa, yBеЗення aбo

BиBеЗеFIня oб'сктiB pеГyЛtoвaння, Ta BcTaнoBЛ[oсTЬся ДЛЯ кo)кHoГo pеГyЛЬoBaнoГo

lшкi.цливoгo opгaнiзмy aбo шкi.цливoгo opгaнiЗМy oкpеMo Ha пiдстaвi бioлoгiчних

oсoбливoстей tпкiдливoгo opгaнiзмy, piвня pизикy йoгo Зaнrсення aбo

Пpo}Iикнен}IЯ Ta aнaлiзy фiтoсaнiтapнoГo pиЗикy;

вегетaцiйний сезoн _ пеpioд aбo пеpioди PoкУ, ПpoTягoМ ЯкиХ вiдбyвaсться

aкTиBнa >киттсдiяльнiсть тa piст poсЛини в певнiй зoнi, мiсцi виpoбництвa aбo

дiлянцi виpобництвa;

pеrсTp мiсць виpoбництвa aбo виpoбниuиx дiлянoк, вiльниx вiд

pеryЛЬoBaНI4.x tпкiдливих opгaнiзмiв aбо шкiдливиx opгaнiзмiв, - rЛекTpoннa

бaзa .цaниx' щo мiстить вiдoмoстi пpo мiсце виpoбництвa aбo виpoбнинy

дiлянкy, вiльнi вiд pеГyЛЬoBaних rпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливиx

opгaнiзмiв;
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схеМaTичне зoбpax<ення poзмiщення мiсця виpoбництвa ЧИ виpoбниuoТ

Дiлянки - гpaфiuнa iнфopмaцiя Пpo poЗМiщення ЗеМеЛЬHoТ Дiлянки З чlTкиМи

Ме)I(aМи iз зaзнaченняМ кoop.цИнaT ГеoПpoсTopoвиХ Дaних y ,цoвiльнiй фopмi aбo

нa oс[IoBi нaцioнaлЬнoГo ГеoПopTaЛy;

yПoBHoBa)кенa oсoбa oсoбa, якa Нa пiДстaвi ДoГoBopy aбo HuUIr)IGIo

oфopмленoГo .цopyчеHt{Я' BиДaHoГo BЛaсникoМ aбo кopисТyBaчеМ мiсця

виpобництвa aбo виpoбни.roТ дiлянки, вiльних вiд pегyлЬoBaНИr' tпкiдливиx

оpгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв, нaдiЛенa ПpaBoМ yЧиняTи дiТ, пoв'язaнi з

yсTaHoBЛеннЯМ, aбo ПoнoBЛенHяM' aбo пiдтвеpл)кенняМ пiдтpимa}I}Iя сTaTyсy

мiсця виpoбницTBa, BиpoбничoТ дiлянки, вiльниx вiд pегyлЬoBaниx tпкiдливих

opгaнiзмiв aбo шкiДливиx opгaнiзмiв.

Iншi теpмiни B)киBatoTЬся B знaченнi' I{aBеДеHoМy B Зaкoнi УкpaТни ''Пpo

кapaнTин poслин'' (дaлi - Зaкoн), Пopядкy ПpoBе.цеtlня iнспекTyBaIlня' oГЛя.цy'

фiтoсaнiтapнoТ ексПrpTиЗи (aнaлiзiв), ПoвTop}loi фiтoсaнiтapнoТ (apбiтpaжнoi)

ексПеpTизи (aнaлiзiв), нaглядy, oбсте)кенttЯ' мoнiтopингy, ЗнеЗapa)кrнHя oб'сктiв

pегyЛIoBaння, oфopМЛення сеpтифiкaтiв, пеpеДбaчениx Зaкoнoм УкpaТни''Пpo

кapaнTин poсЛиH'', кoнTpoЛro зa ПрoBеДеHIIяM oГЛЯДy в чaстинi вiдбopy зpaзкiв тa

вибipкoвoгo кotlTрoЛЮ зa ПpoBе.це}IHяМ фiтoсaнiтapнoТ ексПеpTиЗи (aнaлiзiв),

зaTBrp.ц)кенoМy Пoстa}IoBo}o Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 15 ЛисToпaДa

20|9 poкy Ns l 177 (дaлi - Пopядoк' ЗaTBrp,цжений ПoсTaнoBoro КMУ J\Ъ l177).

II. oфiцiйне встaнoвЛrнHя, пiдтpиMaння aбo пoнoвЛення сTaтyсy мiсця
вирoбницTBa aбo виpoбничoi дiлянки, вiльних вiд реryлЬoBaIIих rпкiДливих

opгaнiзмiв aбo шкiдливиx oргaнiзмiв

1. УстaнoвленнЯ тala6o кoнTpoЛЬ шIЛяхoМ пiдтвеp.Цxtеt{нЯ пiдтpимaння

(дa,'i - пiдтвеpД)кенHя пiдтpимaння) тalaбо пoнoвЛенtlЯ офiцiйноГo сTaTyсy нa

вi.цпoвi.цнiй теpитopiТ здiйснIoсTЬсЯ шIЛяхoM ПpoBе.цен нЯ :



oбстеlкення oб'ектiв);

2) фiтoсaнiтapниМи лaбopaтopiями - фiтoсaнiтapнoТ rксПеpTизи (aнaлiзiв)

зpaзкiв oб'rктiв pеГyЛЮBaння aбo iнtпиx poсЛин ЧИ пpoдyктiв poсЛин}IoГo

Пoxo.ц)l(еннЯ.

2. !ля встaнoBЛеннЯ aбo пoнoBЛrння oфiцiйнoгo сTaTyсy ЗaЯBник Пo.цar

теpитopiaлЬHoМy opГaнy {еpжпpo.цсГlo)I(иBслyжби зa мiсцем ЗHaxoД)кення мiсця

виpoбництвa aбo виpoбниuoi .цiлянки:

1) ЗaяBy Пpo BсTa[IoBЛеIlt{я, пiдтвеp.Ц)кеtlня пiдтpимaння, ПoнoBЛення

oфiцiйнoГo сТaTyсy мiсця виpобництвa aбo виpoбнинoТ дiлянки, вiльниx вiД

pеГyЛьoвaниx rшкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв (додaтoк 1)

(дaлi - зaявa), iз зaЗнaЧеHI{яМ iнфopмaцiТ Пpo oсoбy, у BЛaс}IoсTi aбo

кopистyвaннi (y ToМy числi opендi) якoТ пеpебyвaс вiДпoвiДне мiсце

виpoбницTBa чи виpoбниva Дiлянкa;

2) сxеМaTичне зoбpокенHя poзмiщення мiсця виpoбницTBa чи виpoбниvoТ

дiлянки, зaвipене ЗaяBЕIикoМ' нa якiй ПЛaнyсTЬсЯ BсTaнoBЛеlIHя oфiцiйнoгo

сTaТyсy;

3) .цoкyMеHT, Щo пiдтвеpдхсyе BtlеcеtIFIя ПЛaTи Зa oбстея<ення пoсiвiв

сiльськогoсПoДapсЬкиХ кyЛЬTyp, ПЛoДoBих кyЛЬTyp' poЗсa.цникiв, пpoмисЛoBих

сaдiв, rтpисaди6ниx .цiлянoк Ta лiсoсмyг, лiсiв щoДo BияBлення кapaIITиHHиx

opгaнiзмiв Для нaДaння тalaбo пiдтвеp.u)I(еHt{я сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo

виpoбни.roТ дiлянки нa BиМoгy oсoби, щo зДiйснroс виpoбництвo oб'сктiв

pеГyЛЮBaння' Пеpедбa.rениx Зaконoм, aбo oбстеltенHЯ скЛa.цiв тa iншиx мiсць

збеpiгaння oб'ектiB pегyЛЮBaннЯ щoДo BиЯBЛеFIHя кapaнTиtlниx opгaнiзмiв Для

нa.цaння тala6o пiдтвеp,Ц)I(r}Iня сTaTyсy мiсця виpoбництвa a6o виpoбниuoТ

Дiлянки нa BиМoГy oсoби, щo здiйснroе Тx виpoбництвo.
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.{ля yпoвtloBaжеHoТ oсoби Taкo)к нa.цaloTЬсЯ .цoкyl\4еHTи, щo пiдтвеp.Ц)кyloTЬ

iТ пoвнoвa)кенHЯ.

oбстеlкення об'сктiв prгyЛЮBaгrня aбo iнtпиx poсЛин ЧИ пpoдyктiв

poсЛинt{oГo ПoХo.ц)кеt{нЯ тa oб'ектiв здiйснto}oTЬсЯ y ПpиcyTнoстi зaявникa aбo

yПoBtloBalкенoТ oсоби, щo ЗaЗнaчaсTЬся B aкTax' BиМoГи Дo яких виЗнaчеHo B

ДoДaTкaх дo Пopядкy' ЗaTBеpД)ке}Ioгo ПoсTaнoBoro КMУ J\,lb 1177.

,{еplкaвний фiтoсaнiтщниЙ iнспектop не нrсе вiДпoвiДaльнoстi Зa

дoстoвipнiсть ДoкyМеIITiв тa iнrпoТ iнфopмaцiТ, щo HaДaстьсЯ ЗaЯB:нИкoM, y тoмy

числi вiдoмoстей пpo пpед,явленi oб'скTи pегyЛ}oвaннЯ тa oб'екти.

fеpжaвний фiтoсaнiтapний iнспектop НaДa€. кoнсyЛЬTaцiТ щoДo:

зaПoBнення B зaявi iнфopмaцiТ Пpo нaЗBи pегyЛЬoBaниx шrкiдливиx

opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв;

пеpioдy ПpoBеДеH}iя фiтoсaнiтapниx ПpoцеДyp y вегетaцiйний сезoн з

ypaxyBaнням бioлoгiчниx осoбливoстей pегyЛЬoBa}IoГo tпкiдливoгo оpгaнiзмy

aбo шкiдливoгo opгaнiзмy, щoДo якoгo BсTaнoBЛrorTЬся aбo пiдтpимyсTься

oфiцiйний стaтyс.

З. flля пiдтBеp.ц)кеHrrя пiдтpиMaння oфiцiйнoГo сTaTyсy paЗoМ iз зaявoto

ЗaяBник Пo.цar теpитоpiaлЬнoМy opГaнy fiеpяtпpо.цсПo)киBслyxсби Зa мiсЦем

Знaxo.ц)кенt{Я мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.loi Дiлянки ДoкyМенT, Щo

пiдтвеpджyе BHесеHIIЯ ПЛaTи Зa oбстеження пoсiвiв сiльськoгoсПoДapсЬкиx

кyЛЬTyp' ПJIo.цoBих кyЛЬTyp, poзсaдникiв, ПpoMисЛoBиx сaдiв, лpиcaдибниx

Дiлянoк тa лiсoсмyг, лiсiв Щoдo BияBЛенHя кapaHтиtIHих opгaнiзмiв Для нa.цaнHя

тalaбo пiдтвеp.Ц)кення сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбнинoi ДiлянкИ Ha

BиМoГy oсoби, що здiйснIoс Bиpoбництвo oб'сктiв prГyЛIoBaннЯ' Пrpедбauених

Зaкoном, aбo oбстеx<ення склa.цiв Тa iнцrиx мiсць збеpiгaння об'ектiв

pеГyЛЮBaння щoДo BияBЛеHIIЯ кapaнTиHниx opгaнiзмiв ДЛЯ Ha.цaння тa/a6o

пiдтвеpл}кен}lЯ сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roТ дiлянкИ Ha BиМoгy

oсoби, щo зДiйснrос Тx виpoбництвo, a Taкo)к сxеMaTичне зoбpaження

poзмiщення мiсЦя виpобницTBa чи виpoбни.toТ Дiлянки, зaвipене ЗaяBникoМ' нa



Якиx ПЛaнyсTЬся BсTaнoBЛrHнЯ oфiцiйнoГo сTaTyсy.

У paзi вiдсyтностi змiн щoДo Mе)к мiсця виpoбництвa aбo виpoбниvoi

Дiлянки зaяBник Мaс ПpaBo не Пo.цaBaTи схrМaTичнoГo зoбpax<ення poзмiщення

мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки, зaвipенoгo ЗaЯBHикoM' нa якиx

ПЛaнyеTЬся BсTaнoBЛення oфiцiйнoГo сTaTyсy, ЗaЗнaчиBIlIи в гpaфi ''.{одaткoвa

iнфopмaцtя', зaяви пpo вiдсyтнiсть Taких змiн. У тaкoмy BиПa.цкy ,Цеp>кaвний

фiтосaнiтapниil iнспектop BикopисToByr Дaнi щoДo мiсця виpoбництвa aбo

виpобниuoТ Дiлянки' oTpиМaнi пiД чaс Пo.цaнHя ЗaЯB[IикoМ ПoПеpеДt{ix зaяв щoДo

TaкoГo мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roi Дiлянки.

4. Пiд Чaс пiдтвеpлження пiдтpимaння oфiцiйногo сTaTyсy B Ме)кaх

ПoBнoBalкенЬ .цеpll(aвний фiтoсaнiтapниiа iнспектop i фiтoсaнiтapнa лaбopaтopiя

з.цiйснroroTЬ ПpoцеДУpИ, пеpедбa.rенi пyнктoм l цьогo poздiлy цЬoГo Пopядкy, тa

кoнTpoЛЬ Зa Bикo}IaнняM BиМoГ' пеpедбaurниx ПyнкToM 20 цьoгo poздiлy цЬoГo

Пopядкy.

Пiдтвеpл)кення пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy зДiйснrorться

вегетaцiйний сезoн не МеHI]Iе нiхс oдин paЗ нa piк зa зaЯBolo oсoби.

5. oсoбa, якa Плaнyr BсTaнoBp|ТИ, пiдтвеp.Цити пiдтpиМaн}Iя aбo пoнoBИ.ГИ

oфiцiйний сTaTyс, пpед'явлЯ€ Ta нa.цaс ДoсTyП Деp)I(aBHoМy фiтoсaнiтapнoМy

iнспектopy Дo oб'сктiв pеГyЛIoBa}II{Я Ta oб'сктiв, a Taкo)к iнфopмaцiТ щoдo ix

фiтoсaнiтapнoгo сTaHy.

6. flеplкaвний фiтoсaнiтapний iнспектop:

l) Пеpе.ц ПoЧaTкoМ пpoBеДrlrня фiтoсaнiтapниx ГIpoцеДyp щoДo

BсTaнoBлlнHя' ПoHoBЛення aбo пiдтвеp.Ц)кення пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy
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2) пiд чaс з.цiйснення фiтoсaнiтapниx ПpoцеДyp щoДo BсTaIIoBЛення'

ПoHoBЛенHя aбo пiдтвеpл)кеllня пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця

виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки - здiiтoнIor:

yсTaHoBЛrннЯ меж бyфеpнoi ЗoHи (зa необхiднoстi). Розмip бyфеpнoТ зoFIи

BиЗнaчaсться вiдпoвiДнo Дo нayкoBИr' ДaHI4x, мiжнapo.цHиx сTaH.цapTiв aбo BиМoГ

фiтoсaнiтapниx зaxo.цiв кpaiни-iмПopTrpa' лpийнятиx вi.цпoвiДнo Дo нayкoBих

.цaниx, мilкнapoдних сTaндapтiв;

oбстеження пoсiвiв сiльськoгoсПo.цapсЬкиx кyлЬTyp' ПЛo.цoBиХ кyЛЬTyp,

poЗсaДникiв, пpoмисЛoBиx сaдiв' лpиcaдибниx дiлянoк i лiсoсмyг, лiсiв, склaдiв

Тa iншиx мiсць BиpoщyBaННЯ тalaбo збеpiгaння oб'ектiв pеГyлIoBaHнЯ, З

oфopмленHяМ aкTa Пpo pеЗyЛЬTaTи нaГЛЯДy вiДпoвiДнo .цo Пopядкy,

ЗaTBеp.цженoГo ПoсTaнoBoro КMУ 
^гs 

1177;

oгЛя.ц poсЛин' пpoдyктiв poсЛи}IнoГo Пoхo.цжеtlнЯ Ta iнцrиx oб,сктiв

prГyЛIoBaння тa/a6o oб'сктiв, якi poЗTaIIIoBaнi нa теpитopiТ мiсця виpoбництвa

aбо виpoбничoТ Дiлянки тa/aбo мiсця збеpiгaння;

вiдбip зpaзкiв Д;ЛЯ ПpoBеДrнHя фiтoсaнiтapнoi ексПrpTиЗи (aналiзiв) дo

фiтoсaнiтapнoi лaбopaтopiТ;

iнrпi фiтoсaнiтapнi ПpoцеДypи' якi н€LПr)кaTЬ .цo йoго кoмпетенцiТ Ta

пеpедбa.rенi Зaконoм.

1. {еplкaвний фiтoсaнiтapниЙ iнспектop ПpoBo.циTЬ oбстеження aбo

мoнiтоpинг мiсЦя виpoбництвa aбo виpoбниvoТ Дiлянки З ypaХyBa[IняМ BиМoГ

Пopядкy, ЗaTBеp.цженoГo ПoсTa}IoBoro КMУ J\ъ 1 l77.

8. fеpя<aвний фiтoсaнiтapниЙ iнспектop вiдбиpaс шкi.цливi opгaнiзми,

пiдoзpiлi Ha pегyльoвaнi rшкiДливi opгaнiзми, a Taкoж Ti, сToсoBнo якиx

здiйснroroться фiтoсaнiтapнi Пpoце.цypи щoДo BсTaнoBЛенHя oфiцiйнoгo сTaTyсy'

Ta poсЛини З oЗнaкaМи ypa}кrння lнИN.,И, виявленi пiд Чaс здiйснення

фiтосaнiтapниx ПpoцеДyp.



9. .(еpжaвний фiтoсaнiтapниiт iнспектop зaПaкoByс вiдiбpaнi ЗpaЗки B

сейф-пaкeTИ ДЛЯ HaПpaBЛення Тx дo фiтoсaнiтapноТ лaбopaтopii для ПpoBедення

фiтoсaнiтapноТ ексПеpTизи (aнaлiзiв) вiдпoвiднo .цo Пopядкy' ЗaTBеp,ц)кенoГo

ПoстaнoBoroКМУJ\Гg 1l77.

10. .{ля встaнoBЛення фiтoсaнiтapнoГo сTaнy зa pеЗyЛЬTaTaМи oбстеження

aбo мoнiтopингy мiсця виpoбництвa aбo виpобни.roi ДiлянкИ Ta нa пiдстaвi

BисI{oBкy фiтoсaнiтapнoТ ексПеpTиЗи (aнaлiзiв) деpжaвниЙ фiтoсaнiтщниiт

iнспектop скЛa.цaс aкT Пpo prЗyЛЬTaTи нaгЛЯДy (дaлi aкT Пpo pезyльTaTи

нaглядy)' BиМoГи .цo ЯкoГo BиЗнaченi в Дo.цaткy l1 дo Пopядкy, ЗaTBrp.ц)кенoгo

ПoсTarloBoro КМУ J\ъ 1177.

B iнфopмaцiТ щoдo виснoвкiB Зa pеЗyЛЬTaTaМи oбстехtення aбo монiтopингy

aкTa Пpo prзyЛЬTaTи нaГЛЯ.цy ЗaЗнaчa€TЬся o.цнa з ПpoПoЗицiй щодо:

1) yсTaнoBЛеIIt{я oфiцiйнoГo сTaTyсy;

2) пiдтвеpДкеHtlя пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy iз ЗaЗнaченняМ

pеrстpaцiйнoгo нoМrpa мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roТ Дiлянки, вiльних вiД

pеГyЛЬoBaниx tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв;

3) ПoнoBлення oфiцiй}Ioгo cTaTyсy;

4) пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy iз зaзнaченняM pессTpaцiйнoгo нoМеpa

мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roi дiлянки, вiльних вiд pеГyЛЬoBaниx

tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв' Ta Пpичини Taкoгo

пoзбaвлення;

)) не]\4oжЛиBoсT1

нrМoжЛивoстi.

BсTaнoBЛенHЯ oфiцiйнoгo сTaTyсy Ta Пpичин тaкоi
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l 1. У paЗi нa.цxoД)кення ЗaЯв,И .Гa iншиx дoкyментiв, пеpедбa.rениx

ПyнкToМ 2 цьoгo poздiлy цЬoГo Пopядкy' Деp)кaBний фiтoсaнiтapний iнспектоp

вiДпoвi.цнoгo теpитоpiaлЬнoГo opГaнy ,.(еpжпpo.цсПo)киBслyx<би ПpoTяГoМ

10 poбo.rих Днiв:

ПpoBoДиTЬ ПoПеpеднiй aнaлiз дoкyментiв;

зДiйснroс фiтoсaнiтapнi пpoЦе,ЦУРи, пеpедбa.rенi пyнктoм 6 цЬoГo poздiлy

цЬoГo Поpядкy;

склaДaе aкT Пpo pеЗyЛЬTaTи }raГЛяДy Зa pеЗyЛЬTaTaМи фiтoсaнiтapних

ПpoцеДyp' y ToМy числi BисtIoBкy фiтoсaнiтapнoТ експеpTизи (aнaлiзiв).

Пiсля склa.цaI{HЯ aкTa ПpoTЯгoМ TpЬox poбoних Днiв вi.цповiДний

теpитopiaльниЙ opгaн .{еpхспpoДсПo)киBслyx<би зoбoв'язaниЙ видaTи нaкaз Пpo

BсTaнoBЛeI{ня aбo ПoHoBЛеHнЯ oфiцiйнoгo сTaTyсy aбo пoвiдoмленHЯ Пpo

неМox{Ливiсть yсTaнoBЛеIIня oфiцiйнoгo сTaTyсy' яке нaДaсTЬсЯ ЗaяBникy B

пaпеpoвiй фоpмi aбo зaсoбaми еЛектpoннoТ комyнiкaцii.

|2. У paзi нaДxoД)кrн}tя ЗaЯBИ Ta ДoкyМентiв, пеpедбauениx пyнктoм 3

цЬoГo poздiлy цЬoГo Пopядкy' ДеpжaвниЙ фiтoсaнiтapниЙ iнспектop

вiДпoвi.цнoгo теpитopiaлЬнoГo opгaнy !еpiкпpoДсПo)киBcлу>кби ПpoTяГoM

10 poбo.rиx Днiв ПpoBoДиTь пеpевipкy Ta зДiйонroе фiтoсaнiтapнi Пpoце.цypи,

пеpедбaненi пyнктoм 6 цЬoГo poздiлy цЬoГo Пopядкy.

Зa pеЗyЛЬTaTaМи пеpевipки Ta фiтoсaнiтapниx ПpoцеДyp, y ToМy числi

Bис}IoBкy фiтoсaнiтapноТ rксПеpTиЗи (aнaлiзiв), деpжaвний фiтoсaнiтapний

iнспектop скЛa.цaс aкT Пpo pезyЛЬTaTи HaГЛяДy.

B iнфopмaцii щoдo виснoвкiв зa pеЗyЛЬTaTaМи oбстеrкення aбo мoнiтopингy

aкTa Пpo pезyJIЬTaTи нaгЛЯДy ЗaЗнaчaсTЬсЯ iнфopмaцiя щoДo пiдтвеp,Ц}кення

пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy aбo пpoпoзицii щoдo пoзбaвлення офiцiйнoгo

сTaTyсy Ta IIpиЧиHи TaкoГo пoзбaвлення.

Biдпoвiдний теpитopiaльний opГaн {еpжпpo.цсПo)киBслy>кби

10 poбo.rиx днiв нa пiДстaвi aкTa Пpo pезyЛЬTaTи нaГЛЯДy Мo)ке

pitлення щoДo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy.

ПpoTяГoМ

гlpиЙняти
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У paзi вiдсyтнoстi пiДстaB щo.цo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy тaкиЙ

сTaTyс BBaI(aсTЬся пiДтвеp.ц)кениМ.

l3. У нaкaзi Пpo BсTaнoBJlення aбo пoнoBЛеHHя oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця

виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки, вiльниx вiд pеГyЛЬoBaI{plx rшкiдливиx

opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв, з пеpелiкoМ ПpoцеДyp, щo пiДляГatoTЬ

oбoв'язкoBoмy здiйсненнro ДЛя пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця

виpoбництвa aбо виpoбниuoТ дiлянки, вiльниx вiд pеГyЛЬoвaНИх rпкiдливиx

opгaнiзмiв aбo rшкiДливих opгaнiзмiв, зaзнaЧaloTЬся:

1) pеrсTpaцtilниiт, нoМеp мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoi дiлянки,

вiльниx вiд pегyлЬoBaниx tпкi.цливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв, щo

ПpисBotoeTЬся Зa TaкиМ aJIГopиTМoМ: ХX/ ХХХХХ УУ' Де XХ - кoд

теpитopiaлЬнoГo opГaнy {еpxtпpo.цсПo)киBслyжби, ХxХxx_гI'яTизt{aчниiц

пopядкoвий нoМеp, УУ - сеpiя. Мехaнiзм ЗaсToсyBaH}Iя TaкoГo а.ПГopиTМy

BиЗнaчa€ться flеpxtПpoДсПo)киBсЛyжбoro ;

2) нaйменyвaн}IЯ - ДЛЯ ЮpиДиЧнoТ oсoби aбo пpiзвИЩ€, iМ'я, пo бaтькoвi

(зa нaявнoстi) _ ДЛЯ фiзиuнoТ oсoби, якa с BЛaсникoм oб'сктa pеГyЛIoBaннятalaбo

oб,ектa чи yПoBцoBa)кенoto ним осoбorо, мiсцезнaxo,ц)кеHнЯ _ ДЛЯ ropидиuнoТ

oсoби aбo мiсце ПpoжиBaTIгlЯ - ДЛя фiзи.rнoТ oсoби, кoД згi.цнo з e{PПoУ (для

Юpи.цичних oсiб) aбо pесстpaцтЙниiт нoМеp oблiкoвoТ кapтки ПЛaT}Iикa пoдaткiв

(для фiзич}Iиx oсiб), aбо сеpiro (зa нaявнoстi) Ta нoмrp ПaсПopTa (для фiзичHиx

oсiб, якi чеpез свoi pелiгiйнi Пеpекoнarrня вiДмoвляtoTЬся вiд лpиЙняття

pеrсTpaцiйнoго l{oмеpa oблiкoвoi кapтки ПЛaTHикa пoдaткiв Ta oфiцiйнo

пoвiдомиЛи Пpo це вiДпoвiднoмy кoнTpoЛtotoЧoМy opГaнy i мaють вiдмiткy в

пaспopтi);

3) HaЗBa pеГyЛЬoвalИ:x rлкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв,

щoДo ЯкиХ yсTarroBЛенo aбo Пot{oBЛенo oфiцiйний cтaтуc;
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4) мiсцезнaxo.Щкення ^Гa ПЛoщa мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.rоТ

.цiлянки;

5) пiдстaви щoДo BсTaнoBЛеHtIЯ фiтoсaнiтapнoГo сTaнy мiсця виpoбництвa

aбo виpoбничoТ дiлянки;

6) pезyЛЬTaти фiтосaнiтapнoТ ексПеpTизи (aнaлiзiв);

7) пepелiк Пpoце.цyp, Щo пiДлягaroть oбoв'язкoBoМy з.цiйсненнlо oсобoro

.цля пiДтpиMaнHя сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ Дiлянки, вiльних

вiд pегyльoBaHиx tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв;

s) пiдпис, пpiзвище Ta iнiцiaли кеpiвникa теpитopi€UlЬнoГo opгaнy

,{еpжпpo.цс Пoжи Bслyтсб и.

Ha пi.цстaвi нaкaЗy деp>lсaвний фiтoсaнiтapний iнспектop BИДa€.

poЗПopя.ц)кення пpo здiйс!{ення фiтoсaнiтapнИx зaxoДiв (пpouеДУP), щo пiдлягaс

oбoв'язкoBoМy Bикoнaннro oсoбoю для пiдтpиМaннЯ сTaTyсy мiсця виpoбництвa

aбo виpoбничoТ дiлянки, вiльних вiд pегyлЬoBaFIих tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo

tuкiдливиx opгaнiзмiв.

Кoпii нaкaзiв Пpo BсTaнoBЛенt{я aбo ПotIoBЛrH}Iя oфiцiйнoгo сTaTyсy Ta

poзПopя.ц)кення пpo здiйсненHЯ фiтoсaнiтapниХ зaхoДiв (пpoцедyp) нaдaloться

ЗaяBникy тala6o BЛaсникy (кopистyвauy) мiсця виpoбництвa aбo виpобниuoТ

.цiлянки B ПaПеpoвiй aбo еЛrкTpoннiй фopмi.

14. TеpитopiaльниЙ opГaн .{еpжпpo.цсПo}киBслylкби ПpoTЯГoм .цBox

poбoних.цнiв з ДaТИ BсTaнoBЛеtlня, aбo пoнoBЛrнHЯ' aбo пoзбaBЛеHtIя oфiцiйногo

сTaTyсy Пo.цaс дo ffеpхсПpoДсПo)кивслyжби iнфopмaцirо, зазнaЧенy в пyнктi 16

цЬoГo pоздiлy цЬoГo Пopядкy.

l5. ,{еpжпpoДсПo)ItиBслyя<бa Bе.це pеrсTp мiсць виpoбництвa aбo
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Bиpoбничиx дiлянoк, вiльниx вiд prГyЛЬoBaНИr' rпкiдливиx opгaнiзмiв aбо

шrкiдливиx opгaнiзмiв (дaлi - pесстp), якиiа pозмiщyсться Нa oфiцiйнoмy

вебсaйтi,.(еpжпpo.цсПoжиBслyхtби.

У pесстpi сTBoрroеться кoМtlЛекснa сисTеМa зaXисTy iнфopмaцiТ З

пiдтвеpл}кенoto вiДпoвiДнiстro згi.цнo iз стaттеro 8 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo ЗaХисT

iнфopмaцiТ в iнфopмaцiйнo-TеЛекoМyнiкaцiйниx сисTеМax''.

.{еpжпpо.цсПo)киBслyжбa зaбезпечyс вiльний, цiлoдoбoвий t безoплaтний

.цoсTyП .цo вi.цoмoстей, щo мiстяTЬся B pесстpi (зa виняTкoМ iнфopмaцiТ, якa

вiДпoвi.цнo Дo Зaкoнy УкpaТни ''Пpo ,цoсTyII Дo пyблi.lнoТ iнфopмaцii'' е

кoнфiденцiйнoro), нa сBo€My oфiцiйrroМy вебсaйтi. BiДoмoстi, щo мiстяться в

pесстpi, МoжyTЬ BикopисToByBaTися буль-якиМи oсoбaми, opГaнaми деpжaвнoТ

г.ЛaДИ тa opГaнaми мiсцеBoГo сaМoBpЯДyBaння.

У paзi BияBЛеI{Hя теxнiчниx (дpyкapсЬких, ГpaМaTиЧt{иx, apифметиuних)

ПoМиЛoк, ДoПyщеHих пiд чaс yнесення вiдoмoстей У pессTp'

!еpжпpoДсПo)I(иBслyжбa BиПpaBЛяе iх пpoтЯГoМ o.цHoгo poбo.rогo дня.

lнфopмaцiйнa взaемoдiя pеrсTpy з iнrпими Деp}кaBI{иМи елекTpoн:нИМИ

iнфopмaцiйними pесypсaми зДiйснroсTЬcя чеpеЗ сисTеМy еЛrкTpoннoТ взarмoДiТ

.цеp)кaBних елrкTpoнt{иХ iнфopмaцiйниx pесypсiв.

Унесення вiдoмoстей Дo prсcTpy зДiйснroсться безoПЛaTнo.

|6. Pесстp мiстить Taкl Bl.цoмoстi пpo мiсце виpобницTBa aбo виpoбни.ly

дiлянкy, вiльнi вiд pеГyЛЬoBaниx rшкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливих

оpгaнiзмiв:

l) pессTpaцiЙниЙ HoМеp мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки,

вiльниx вiд pегyлЬoBa!{их tпкiдливиx opгaнiзмiв aбо rпкiДливиx opгaнiзмiв;

2) ПoBF{е Тa Зa нaЯBнoсTi скopovене нaйменyBaнFIя, iдентифiкaцiйний кoД

зi.цнo з elPПoУ влaсникa (кopистyвaua) мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ

.цiлянки (для lopидиuнoi oсoби);



13

3) pессTpaцtЙниЙ HoМеp oблiкoвoi кapтки ПЛaTникa пoДaткiв aбo сеpiя (зa

нaЯBнoсTi) тa нoМеp ПaсПopTa BЛaсникa (кopистyвaua) мiсЦя виpoбництвa aбo

виpoбниuoТ дiлянки (для фiзиuних oсiб, якi мaють вi.цмiткy B ПaсПopтi пpo ПpaBo

зДiйснювaTи ПЛaTежi зa сеpiсro (зa нaявнoстi) Ta HoМrpoМ ПaсПopTa);

4) мiсцезнaхo.ц)кенHя (мiсце Пpo}киBaItHя фiзиuноi oсoби) BЛaсникa

(кopистyвaua) мiсця виpoбництвa aбo виpoбниvoТ Дiлянки (для фiзиuниx oсiб);

5) кoнтaктний нoМеp телефoнy тalaбo aДpeca електpoннoТ скpинЬки

BЛaсникa (кopистyвaua) мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки (зa

нaявнoстi);

6) мiсцезнaxoД)кrrrня мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ Дiлянки, вiльних

вiд pегyлЬoBaних tпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв;

7) ПЛoщa мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoi дiлянки' вiльниx вiд

pегyЛЬoBal{их шrкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкi.цливиx opгaнiзмiв (гa, кв. м);

s) ДaTa Ta l{oМеp нaкaЗy теpитopiaЛЬHoгo opГaнy !еpжпpoДсПoxtиBслyжби

Пpo BсTaнoBЛення aбo пoнoBЛrHHя oфiцiйнoГo cTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo

виpoбнинoТ дiлянки, вiльниx вiд pеГyлЬoBaНИX tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo

tпкiдливиx opгaнiзмiв ;

9) Дa^Гa Ta нoМrp нaкaЗy теpитopiaлЬнoГo opГaнy {еplкпpo.цсПo)киBслyжби

Пpo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбнинoТ

дiлянки, вiльниx вiд prГyЛЬoBanИx rпкiДливих opгaнiзмiв aбo шкiдливиx

opгaнiзмiв (зa нaявнoстi);

l0) !{aзBa, ДaTa Ta нoМеp ДoкyМеHTiв, нa пiДстaвi яких бyло BсTaнoBЛrнo
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a6o ПoнoBЛеFIo, пiдтвеpл)кенo пiдтpимaння oфiцiйногo сTaTyсy мiсця

виpoбництвa aбo виpoбни.loi дiлянки, вiльних вiд prГyЛЬoBaНИX lпкiдливиx

opгaнiзмiв aбo urкiдливих opгaнiзмiв;

1l) нЕtзBa pегyЛЬoBaних ruкiдливиx opгaнiзмiв aбo rцкiДливиx opгaнiзмiв,

сToсoBнo якиx yсTaнoвЛенo aбo ПoнoBЛенo oфiцiйний cтaтуc,

I7. Bклroчення мiсця виpoбництвa aбо виpoбниvoТ дiлянки, вiльниx вiД

peгyЛЬoBaниx rшкiдливих opгaнiзмiв aбo rпкiдливих opгaнiзмiв, Дo pеrсTpy

зДiйснrосться Ha пiДстaвi нaкaЗy теpитopiaJlЬнoГo opГaнy

fеpжпpo.цсПox{иBслyжби Пpo BсTaнoBЛенt{я aбo пoнoBЛенl{я oфiцiйнoГo сTaTyсy.

BiДoмoстi пpo мiсце виpoбництвa aбо виpoбниuoТ дiлянки, вiльнi вiд

pеГyЛЬoBaних rпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв, yнoсяTЬся

fiеpжпpo.цсПo)l(иBслyxсбoro Дo pессTpy ПpoTяГoМ П'Я-ГИ poбo.rих Днiв З Дня

BиДaння теpитopiaлЬниМ opГaнoМ !еpжпpo.цсПo)киBслyхсби нaк€tзy Пpo

BсTaнoBЛення aбo пoнoBЛеFIнЯ oфiцiйнoГo сTaTyсy.

18. Bиклroчення мiсця виpoбниЦTBa aбo виpoбничoТ дiлянки, вiльних вiД

pегyлЬoвaниx lшкiдливиx opгaнiзмiв a6o rпкiдливих opгaнiзмiв, З pессTpy

здiйснroеться ПpoТЯгoМ T|, ЯTИ poбo.rих Днiв З ДuTуI пpиГlняття

flеpжпpo.цсПo}(иBслylкбoro pirпення щoДo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy, яке

oфopмлrorTЬсЯ HaкaЗoM вiДповi.цнoгo теpитopiaлЬ}IoГo opГaнy

flеpжпpoДсПoжиBслyжби.

|9. Унесення змiн Дo вiдoмoстей' щo мiстяться B prrсTpi, здiйснIoсTЬся

ПpoTяГoМ r|'ЯTpl poбouиx днiв з ДaТИ пpийняття TaкoГo piшtення нa пiДстaвi

Пy}IкTy 4 poздiлy III цьoгo Пopядкy.

20. [ля

виpoбництвa

пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy BЛaсHик (кopистyвau) мiсця

aбo виpoбниuoi дiлянки, вiльниx вiд pегyЛЬoBaНИX rцкiДливиx
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opГaнiЗМiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв, зoбo в, яЗaниil.:

l) BизнaчиTи межi мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ.цiлянки, вiльниx

pеГyJlЬoBaниx rлкiДливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв, вiДпoвi.цнo

фopми тaбличних знaкiв ДЛЯ BиЗнaЧеHня межi мiсця виpoбництвa

виpoбни.roТ дiлянки, вiльниx вiд prГyЛЬoBaних tпкi.цливиx opгaнiзмiв

пrкi.цливих opгaнiзмiв (лoлaтoк 2),

2) зДiйснroвaти фiтoсaнiтapнi ПpoцеДypи, ЗaЗHaченi в poЗПopяДlкеннi пpo

з.цiйснення фiтoсaнiтapних зaxo'цiв (пpoцедyp) вiдпoвiДнo Дo пyllкTy 13 цьoгo

poздiлy цЬoГo Пopядкy;

3) y paзi вiдсyтностi y BЛaс}Iикa (кopистyвa.ra) мiсЦя

виpoбниuoi .цiлянки ПpaBa BЛaснoсTi aбo кopисTyBaLIНЯ

cIIpkIЯTИ з.цi йсненнro ф iтoсaнiтapниx Пpoце.цyp y цi й зoн i ;

-BиpooHицTBa aOo

бyфеpнoro зoHolo

4) сaмoстiйнo обстеxсyвaти мiсце виpoбництвa aбo виpoбниuy дiлянкy,

вiльнi вiд pегyлЬoBaних tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкi.цливиx opгaнiзмiв, як

вiзyaльнo' Taк i зa .цoПoМoГolo феpoмoнниx ПaсToк .Гa iншиx метoдiв,

pекoМенДoBal{иx ДеpжaBним фiтосaнiтapним iнспектopом;

5) З МеToЮ ЗнищеHня шrкiДлиBих opГaнiзмiв пpoBoДиTи (не piдrпе нiя< oдин

p€13 нa piк) фiтoсaнiтapнi ПpoцеДypи щo.цo ЗнеЗapa)кення склa.цiв тa iнrпиx мiсць

збеpiгaння oб'ектiв pеГyлЮBaння, якi poзтaшoвaнi Ha теpитopii мiсця

виpoбництвa aбо виpoбниuoТ дiлянки, вiльниx вiд prГyЛЬoBaних tпкi,цливиx

opгaнiзмiв aбo шкiДливих opгaнiзмiв;

вiд

.цo

aбo

aбо

6) нa вибip BЛaсникa (кopистyвaua) мiсЦя виpoбництвa

дiлянки, вiльних вiд pеГyЛЬoBaних tпкiдливиx opгaнiзмiв

opгaнiзмiв:

aбo

aбo

виpoбниuoТ

tпкiДдивиx
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BесТи )кypнaЛ Пpo фiтoсaнiтapниЙ сTaH пoсiвiв (посaдoк),

сiльськoгoсПoДapсЬкиx poсЛин, пpoдyктiв poсЛинHoГo Пoxo.ц)кення .Гa iнцrих

об'ектiв pегyЛIoBalrня' якi BиpoщyЮTЬcя' збеpiгaroTЬcЯ, BиBoзяTЬся тa/aбo

BBoЗяTЬся з тalaбo в мiсця виpoбництвa a6o виpoбни.roТ Дiлянки, вiльниx вiД

pегyЛЬoBaшИr' tпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв (додaток 3)

(дaлi - )кypнaЛ пpo фiтoсaнiтapний стaн), Ta BнoсиTи Дo нЬoгo iнфopмaцiro пpo

фiтосaнiтapниiа стaн oб,сктiв pегyЛIoBaHнЯ, З ЯКиINILI Мo)ке poЗIIoBсIoД>I<УBaTИcЯ

pеГyЛЬoBaниЙ шкiДливий opгaнiзм aбo rпкi.цливий opгaнiзм, ЩoДo якoгo

BсTaI{oBJIенo oф iц 1Йlпий сTaTyс ;

aбo збиpaTи Taкy iнфopмaцiro в пaпеpoBoмy aбo елекTpoннoМy виглядi в

дoвiльнiй фopмi тa збеpiгaти i щoнaйменше ПpoTЯГoM poкy.

2|. У paзi пiдoзpи щoДo зapaжеHня мiсця виpoбництвa aбo виpoбнинoi

Дiлянки pеГyЛЬoBaНИNlИ rпкiДливиМи opгaнiзмaми aбo rпкiдIIИв,иINILIopгaнiзмaми,

щoДo якиx yсTaнoBЛенo oфiцiiтниЙ сTaTyс, oсобa, якa зaймaсTЬся виpобницTBoМ

oб'ектiв pеГyЛroBaння i с BЛaсHикoм aбo кopисTyBaчеМ мiсця виpoбництвa aбo

виpoбни.loТ Дiлянки, теpмiнoвo пoвi.цoМЛЯс вiДпoвiДний' тepитopiaльний opгaн

,{еpxспpoДсПo)ки Bслyж б и.

У paзi пiдтвеpл)I(rннЯ зapa)кеHня мiсця виpoбництвa aбo виpoбнинoТ

дiлянки кapaнTиt{ниМи п.tкiдливиМи opГaнiзмaми:

1) вiДпoвi.цнo Дo сTaTтi 33 Зaкoнy ЗaПpoBaД)I(yrTЬся кapaнTинний pежим;

2) oсoбa, ЯКa зaймaсться виpoбницTBoМ oб'сктiв pеГyЛЮBaння Ta r

Bлaсникoм aбo кopисTyBaчеМ мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roТ Дiлянки, пiд

кoнTpoЛrМ .цrpжaBНoГo фiтoсaнiтapнoгo iнспектopa B)киBaс всix неoбxiДниx

зaxoдiв, сПpяМoBaниx Ha лiквiдaцiЮ TaкoГo кapaнTинt{oГo tпкiДливoгo opгaнiзмy.

У paзi пiдтвеpл)l(rнHя Зapa)кеHllя мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ

.цiлянки peгyЛЬoвaниМи HекapaIITИHIIИNIИ lпкiдливиMи opгarriзмaми, щoДo якиХ

yсTaHoBЛенo oфiцiiтний сTaTyс' oсoбa, якa зaймaсTЬся виpoбницTBoМ oб,сктiв
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pеГyЛЮBaнHЯ i е BЛaс}IикoМ aбo кopисTyBaчеМ мiсця виpoбництвa aбo

виpoбниuoТ дiлянки, пiд кoнTpoЛеМ Деp)кaBнoГo фiтoсaнiтapнoГo iнспектopa

B)киBaс всix неoбxiДниx зaxoдiв, сПpяМoBaниx нa лiквiдaцiro Taкиx

prГyЛЬoBa}Iих некapa}IT ИъIНИх, opгaнiзмiв.

22. Ha BиМoГy ДеpжaBнoГo фiтoсaнiтapнoГo iнспектopa вiдпoвiднo Дo

3aкoнy oсобa, якa зaймaсTЬся виpoбницTBoМ oб'сктiв pеГyлIoBaння i е BЛaсникoМ

aбo кopисTyвaЧеМ мiсця виpoбництвa aбo виpoбниvoТ дiлянки, ПoBиtlнa

HaДaBaTИ вiДoмостi пpo oб,екти pеГyЛЮBaHHЯ' ПrpеДбaченi пiдпyнктoм 6 ПyнкTy

20 цьoгo poздiлy цЬoГo Пopядкy.

III. ПoвiДoмлення Пpo tlеN|oж(Ливiсть yсTaнoBЛенttя' пoзбaвлення
oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця виpoбницTBa aбo виpoбничoТ дiлянкиo вiльниx
вiд pегyлЬoвaниx lшкiДливиx opгаHiзмiв aбo шкiДЛиBих opгaнiзмiв, йогo
ПotloвЛення Ta iнrшi yMoBи oфiuiйногo BсTaнoBЛенrrя мiсця виpoбницTBa

aбo виpoбничoi Дiлянки

1. ПiДстaвaми ДЛЯ пoвiдoмлеHня Пpo

офiцiйнoГo сTaTyсУ (дaлi - пoвiДoмлення) с:

шеМoяtливiсть УсTaнoBЛе}Iня

1) BиЯBЛеHня пiД чaс oбсте)кrння Зapa)кrння poсЛиl{' ПpoДyкTiв poслиннoгo

ПoХo.цження' iнtшиx oб,ектiв pеГyЛ}oBaFII{я Ta oб'сктiв, якi poзтaшoвaнi нa

теpитоpii мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoi дiлянки Ta бyфеpнoТ Зoни,

pеГyЛЬoBaниMи шrкiдливиМи opГa}riзмaми aбo rпкiдIIИBИNIИ opгaнiзмaN{и, ш{o.цo

якиx yсTaнoBЛЮrTЬся мiсце виpoбництвa aбo виpoбнинa Дiлянкa;

2) неBикoнaння фiтoсaнiтapниx ПpoцеДyp' ЗaзнaЧеHиХ У poЗПopЯДженнi

пpo здiйснення фiтoсaнiтapних зaхoДiв (пpоцедyp) вiдповiДнo Дo Пyнктy 13

poздiлy II цьoгo Пopядкy;

3) неМo)кЛивiсть зДiйснення фiтoсaнiтapних ПpoЦеДyp щoДo BияBЛеннЯ



18

pеГyЛЬoBaних шIкi.цЛиBиx opГaнiзмiв aбo rшкiдливиx opгaнiзмiв y зв'язкy з ix

бioлoгiчними oсoбливoсTяМи нa пiДстaвi нayкoBих ДaНИr' ЧИ мiхснapoдних

сTaн.цapTiв iз фiтoсaнiтapниx зaхoДiв;

4) неПoBнoГo ПoДaнHЯ .цoкyМентiв, BиЗнaЧеFlиx Пy}IкToм 2 poздiлy II цьoгo

Пopядкy;

5) BияBЛенl{я B .цoкyМенTaХ' BиЗнaчениx пyнктoМ 2 poздiлy II цЬoгo

Пopядкy' не.цoсToвipних вiДoмoстей.

ПoвiДoмлеl{HЯ Мoже бути ocкap)кеrro Дo fеpжпpo.цсПo)киBслyхсби aбo Дo

сyДy.

Зaявa Пpo

!еpxспpo.цсПo}киBслyжбoro ПpoTяГoМ 10 poбo.lиx днiв З ДaТИ iТ пoДaння.

2. Пi.цстaвoro ДЛЯ BИДalнНЯ Haкaзy теpитopiaлЬ}IиM opГaнoМ

oскapженt{я ПoBlДoMлення poЗГЛяДaсTЬсЯ

!еpжпpo.цсПo)киBслyжби пpo пoзбaBЛенHя oфiцiйнoГo сTaTyсy r:

1) BияBЛення prГyЛЬoвa}Iиx tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливих

opгaнiзмiв, щoдo яких yсTaнoBЛенo oфiцiйниil сTaTyc;

2) непoвiдoМЛенHЯ теpитopiaлЬHoГo opГaнy fеpжпpo.цсПo)I(иBслyхсби пpo

BиЯBЛеIIHя нa TrpитоpiТ мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuоТ Дiлянки, вiльниx вi.ц

pеГyЛЬoBal{их rшкiдливиx opгaнiзмiв aбo шrкiДливих opгaнiзмiв, pегyЛЬoBaниХ

lпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливиx opгaнiзмiв, щoДo якиx yсTa}IoBЛенo

oфiцiйний стaтyс;

3) вiдобpaхсенl{я BЛaсникoМ (кopистyвavем) мiсця виpoбництвa aбo

виpoбниuoТ дiлянки' вiльниx вiд prГyЛЬoBatИX rшкiдливиx opгaнiзмiв aбo

tцкi.цливих opгaнiзмiв, недoстoвipнoТ iнфopмaцiТ в хсypнaлi пpo фiтocaнiтщниil

сTaн aбo Ha ПaПеpoBих i електpoнних нoсiяx' якi BикopисToBytoTЬсЯ ДЛЯ
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збvтpaння тaкoi iнфopмaцiТ зaмiсть жypнaЛy Пpo фiтoсaнiтapниЙ сTaн' aбo

нa.цaння не.цoсToBipнoТ iнфopмaцiТ нa зaпит !еpжпpoДсПo)кивслpкби;

4) непoвiдoMJlеHнЯ oсoбoro вiДпoвiДнoгo теpитopiaПЬнoгo opГaнy

[еplкпpo.цсПo)киBслyх<би пpo змiнУ ДalнИ>^, зaЗнaченИr' У ЗaЯBi пpo BcTaнoBЛення

aбo пiдтpимaння oфiцiйнoгo сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.loi

дiлянки, вiльниx вiд prГyЛЬoBaНИr' tпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiдливих

opгaнiзмiв;

5) неBикoнaнHЯ фiтoсaнiтapниx ПpoцrДyp, ЗaЗнaЧениХ y poЗПopЯД)кеннl

пpo здiйсHе}Iня фiтoсaнiтapниx зaxo.цiв (пpoцедyp) вiДпoвiДнo Дo ПyIIкTy l3

poздiлy II цьoгo Пopядкy;

6) не[poXoД)I(еH}IЯ Пpoцr.цypи пiдтвеp.Ц)кеHнЯ пiдтpимaння oфiцiйнoгo

сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo виpoбниuoТ Дiлянки, вiльниx вiД pегyлЬoBaниХ

tпкiдливиx opгaнiзмiв aбo шкiдливих opгaнiзмiв, ПoнaД oДин piк З .цня

BсTaнoBЛення TaкoГo сTaTyсy;

7) ПисЬМoBa ЗaЯв,a BЛaсникa мiсця виpoбництвa aбo виpoбниvoТ дiлянки,

вiльних вiд pегyлЬoBaHиx tшкiдливиx оpгaнiзмiв aбо шкiдливиx opгaнiзмiв, aбo

yПoBнoBalкенoТ ним oсoби Пpo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy.

Позбaвлення oфiцiйнoго сTaTyсy oфopмлroсTЬсЯ

теpитopiaлЬнoГo opГaнy flеpжпpo.цсПoxtиBслyжби. Кoпiя

пaпеpoвiЙ aбo еЛекTpoннiй фopмi нa aдpеcУ зaЯв.тi,klкa Ta

мiсця виpобництвa aбo виpобни.roТ .цiлянки.

Pirпення щoДo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy Мoxtе бути oскapженo Дo

,{еpжпpo.цсПo)киBслyжби aбо Дo сyДy.

Зaявa Пpo oскap)кення pirпення щoДo пoзбaвлення oфiцiйнoгo сTaTyсy

poзГJIя.цarTЬсЯ flepжпpo.цсПo)киBслyжбoro ПpoTяГoМ 10 poбo.rиx .цнiв з Дaти if

пo.цaння.

нaкaЗoМ B1.цПoBlДнoГo

нaкaзy }laДcИЛarTЬся B

BЛaсникa (кopистyвa.ra)





{oдaтoк l
дo Пopядкy oфiцiйнoГo BcTa}IoBЛе}Iня

Ta/a0o ПlДTpиМaн}Iя сTaTyсy Мlсця
виpoбництвa aбo виpoбниuoТ дiлянки,
вiльниx вiд pеryлЬoBaниx tшкiдливих
opгaнlЗМlB' ПoЗ0aBЛe}Iня TaкoГo

сTaTyсy, йoгo ПoIIoBЛrHня тa iнrшi

yМoBи oфiцiйнoГo BсTaI{oBлrння мiсця
виpoбництвa aбo виpoбни.rоi дiлянки
(пyнкт 2 poздiлy II)

Haчaльникy Голoвнoгo yпpaвлiння
.(еpжпpoдс по>кивслyжб и

ooЛaсTr

ЗAЯBA
Пpo BсTaIIoBЛеltня' пiдтвеpдлсення пiдтpимaння' ПotloBЛrння oфiцiйнoгo сTaryсy мiсця
виpoбництвa aбо вирoбни.roiДiлянки, вiльних вiд реryльoBаtIих шкiдливих opгaнiзмiв

або пrкiДлиBих opгaнiзмiв

(непoтpiбне викpеслити)

Зaявник

(нaйменyвaння - ДЛя ropидиннoТ oсoби aбo пpiзвище, iМ'я, пo бaтькoвi (зa нaявнoстi) - для фiзиннoT
oсoби, якa с BЛaсHикoм oб'сктa pеГyЛЮBaннятalaбo oб,сктa Чи yПoBгloBalltенo}o ним осoбoю,

мiсЦезнaхoд)КеHня - ДЛЯ ЮpидичнoТ oсoби aбo мiсцe Пpo)t(иBaHн Я - Д,ЛЯ фiзиннoТ oсoби, кoд згiднo з

сДPПoУ (лля ropидинниx oсiб) aбo pесстpaцiйний HoМеp облiкoвoТ кapTки ПЛaтHИКa подaткiв (для

фiзиuних oсiб), aбo сеpiю (зa нaявнoстi) тa нoмеp ПaсПopTa (для фiзинних oсiб, якi vеpез свoТ pелiгiйнi
ПеpeкoнaнHя вiДмoвляtоться вiД пpийняття pеестpaцiйнoГo нoMеpa oблiкoвoТ кapTки ПЛaTHикa

пoДaткiв тa oфiцiйнo пoвiДомили Пpo це вiДпoвiДнoму кoнTpoЛtоlоЧoMу opГaну i мaють вiдмiткy в

ПaсПopTl,

нoМеp телефoнy

aДpеca еЛекTpol{нoi скpиньки (зa нaявнoстi)

ПpoсиTЬ ПpoBесTи tlpoцедypy пеpевipки Bикoнaння фiтoсaнiтapниx зaxо.цiв щoДo
BсTaнoBЛеI{ня' пiдтвеpдження пiдтpимaння, ПoнoBЛеI{нЯ сТaTyсy мiсця виpобництв;a a6o
виpoбнинoТ Дiлянки, вiЛьних вiд pегуЛЬoвaниx tпкi.цливих opгaнiзмiв aбo шкiДливиx
оpгaнiзмiв (непотpiбне викpеслити),

(нaзвa pеГyЛЬoBaнoгo ttlкiДливoгo opгaнi.'у 
1б-o 

rлкiДливогооpгaнiзмy ЛaTинсЬкolо Мoвo}o'

a BlpyсlB - aHГЛlисЬкoto MoBolоJ



Пpoдoвlкrння Дo.цaткa 1

ПлoIцеЮ кв. м (гa), яке (якa) poзTaшIoвaне(a):

(мiсцезнaxoДЯ(rнHя aбo мiоце poзTaшryBaнHя, КaДaсTpовий нoмеp (y paзi нaявнoстi) мiсця виpoбHицTBa
aбo виpoбнинoТ дiлянки)

Iнфopмaцiя щo.цo осoби, y пpaвi влaснoстi aбo кopистyвaннi (y томy числi opенди) якoТ

Знaхo.циTЬся вiДповi.цнa ЗеМеЛЬнa Дiлянкa aбо мiсце виpобництвa:

Дo цiсi ЗaЯB'I.цo.цaIoTЬся:
схеМaTиЧне зобpaження poзмiщення мiсця виpoбництвa ЧИ виpoбнинoi .цiлянки (iз
зaЗнaченняМ кoopДинaT ГеoПpoсTopoBих ДaниХ кyToBих ToЧoк y лoвiльнiй фopмi aбoнa oснoвi
нaцioнaльнoГo геoпopTaЛy) нa 

- 
aрк. B 

- 
IIpиМ.;

дoкyN{енT' щo пi.цтвеp.цжy€ Bнесеttня ПЛa.ГИ зa обстеrкення посiвiв сiльськoгoсПoДaрсЬкиx
кyЛЬTyp' ПЛo.цoвих кyЛЬТyp' pозсaдникiв, ПpoМисЛoBиx сaдiв, пpисaдибних .цiлянoк Ta

лiсoсмyг, лiсiв що.цо BияBЛенHя кapalrTинниx opгaнiзмiв Для НaДaННЯ тa'laбo пiдтвеpдх<ення

сTaTyсy мiсця виpобництвa aбo виpoбниноi дiлянки, aбo oбстежrння cкЛaДiв тa iншиx мiсць
збеpiгaння oб'сктiв pеryЛIoBaнI{я Щo.цo BияBЛеttнЯ кapaIrTиI{них opгaнiзмiв Для НaДaHHЯтa/aбo

пiдтвеpдlкеннЯ сTaTyсy мiсuя виpобництвa aбo виpoбниuоТ дiлянки, нa 

- 
apк. B 

- 
ПpиМ.

.{одaтковa iнфopмaцiя *

Зaсвiдuyro дoстoвipнiсTЬ ДoкyМентiв тa iнrпoi iнфopмaцiТ, нaДaнoi вiДпoвi.цнo до цiеi ЗaЯв,И.

Пiдпис зaяBIIикa

ll ll 20- poкy

M. П. (зa нaявнoстi)

*Мoже зaЗHaЧaTисЬ oб'скт pеГyЛЮвaнHЯ, Щo BиpoщyrTЬся aбo збеpiгaеться вlнa зaяBЛе}lиx

мiсцi виpoбницTBa aбo виpобничiй Дiлянцi (у paзi нaявнoстi).

Iнфopмauiя шолo
iлентифiкauiТ земельнoТ

Дiлянки aбo мiсця
виpoбниuтвa ( кaлaстpовий

нoмеp (y рaзi нaявнoстi) aбo

мiсЦезнaхoДження чи мiсце
poзтaшувaння)

!.ля юpидиннoТ осoби: повне нaйменyвaнHя,
мiсцезнaхoДя<еl.lня. кo.ц згiднo з СflPПoУ/для фiзинноТ

oсoби _ пiдпpисмця aбo фiзинноТ oсoби: пpiзвиЩе. iм,я, по

бaтьковi (зa нaявностi), мiсЦе пpоlкивaння, сеpiя (зa

нaявнoстi), нoМеp ПaсПoрTа. киМ i кoли виданий

Нoмеp телефoнy' oфiuiйнa
еJIекTpolIHa скpинькa oсоби

(y paзi нaявностi)

I 2 3



floдaтoк 2

дo Поpядкy офiцiйнoГo
BcTaHoвЛеH}IЯ т al a6o пiдтpимaння
сTaTyсy мiсця виpoбництвa aбo
виpoбни.roТ Дiлянки, вiльниx вiд
pеГyЛЬoB alнИrt tпкiдливиx opгaнiзмiв,
пoзбaвле}IHЯ TaкoГo сTaTyсy, йoгo
ПoI{oBЛенHЯ Ta iнrпi yмoви
офiцiйнoГo BсTaнoBЛен}IЯ мiсця
виpoбництвa aбo виpoбни.roi
.цiлянки (пyнкт 20 poздiлy II)

ФoPMA
табличних знaкiв ДЛя BиЗнaчення меяti мiсця виpoбництвa аб.o вирoбни.roiдiлянки,

BlЛьtIих BЦ рeгyЛьoBaIIих ПIкrДЛиBих opгaнrзN{rB
aбo шкiдлиBиx оpгaнiзмiв

oфiцiйнo BсTaнoBЛенi мiсце виpoбництвa aбo виpoбниua дiлянкa,
вiльнi вiд pегyльoBaних tпкiдливих оpгaнiзмiв aбо rпкiдливиx opгaнiзмiв



flодaтoк 3

до Пopядкy oфiцiйнoГo
BсTaнoBЛrн}IЯ т a/ aбo пiдтpимaння
сTaTyсy мiсЦя виpoбництвa aбo
Bиpooничol ДlЛЯнки, BlЛЬниx 81.ц

prГyЛЬoB a:нИr' tшкiдливих opгaнiзмiв,
пoзбaвлеЕIнЯ TaкoГo сTaTyсy, йогo
ПotloBЛенНЯ Ta iнrшi yмoви
oфiцiйнoГo BсTaHoBЛенHЯ мiсця
виpoбниц твa aбo виpoбни.roТ
дiлянки (пyнкт 20 poздiлy II)

жУPtIAЛ
пpo фiтoсaнiтaрний стан пoсiвiв (посaдок), сiльськofoсПoДapських poсЛин' пpодyктiв

рoсЛиннoгo ПoхoДжеHtlя Ta iнrцих об'сктiв pеryЛюBaння, якi BирoщyюTься'
збеpiгaються' BиBозяTься тala6o BBозяTЬся зтa/aбo в мiсця виpoбництвa aбo виpoбни.roi

дiлянки, вiльних вiд pеryльoBaнllх rпкiдливих opгaнiзмiв aбo шкiДливих оpгaнiзмiв*

(нaйменyвaнHя * ДЛя topидиннoТ oсoби aбo пpiзвищe, iМ,я, пo бaтькoвi (зa нaявнoстi) - для фiзиннoТ
oсоби, якa с BЛaсHиком oб'сктa pеГyЛЮBaннятa/a6o об'сктa Чи уПoBнoBarкеHo[o ним oсoбoю,

мiсцезнaхoД)кеHHЯ - дЛя topи.цичнoТ oсoби aбo мiсце Пpo)I(иBaHHЯ - Д\ЛЯ фiзиuнoТ осoби, кoД згiДнo з

e.цРПoУ (для юpидинниx oсiб) aбo pеестpaцiйний HoМеp облiкoвoТ кapTки ПЛaTникa пoдaткiв (для

фiзинниx oсiб), aбo сеpiro (зa нaявнoстi) тa нoмеp ПaсПopTa (лля фiзинних oсiб, якi неpез свoТ pелiгiйнi
ПеpeкoHaHHя вiДмoвляtоться вiд пpийняття peсстpaцiйнoГo нoMrpa oблiковoТ кapTки ПЛaTниКa пoДaткiв

тa oфiцiйнo пoвiДoмили Пpo це вiдпoвiднoмy КoнТpoЛlоtoЧoмy opГaHy i мaють вiдмiткy в пaспopтi)

зa пеpioд кBapTaЛy 20 

- 

poкy

Bлaсник (коpистyвa.l) мiсuя
виpoбницт вa aбo виpoбниuoТ .цiлянки

p.20

J,.lI Haзвa
oб'скгa

)егyЛюBaннJ

Площа
пoсiву

(пoсaлки)
( гa)* *

Кiлькiсть Кiлькicть
oб'сктiв

pеГуЛюBaння'
якa збеpiгaсться

Ha Tеpитopiт
мiсця

виpoбництва абс
виpoбни.toi

дiлянки
(тoнн/куб. м/шт')

Кiлькiсть
об'сктiв

pегyЛюBaHня,
BиBезеH их з

мicrш

Кiлькiсть oб,сктiв
prГyЛюBaHHЯ.

BBеЗених дo Mlсlul
виpoбниuтвa aбo

виpобниuoТ
дiлянки з iнших

м!cць
тoнн/куб. м/шт.)* {

Кiлькiсть
oб'сктiв

pегуЛЮBaння'
Bвезе}Iих дo

Мlсrul
виpoбництвa

aбо виpoбнияoТ
дiлянки з

вiльних.цiлянoк
'тонн/кyб' м/шlт' )

Haзвa Jpимiткl
JlUРdHUI U bPUлtaru

тoн н/куб. м/шт. )*' шкiд-ltиви>

оргaнiзмiв
зa

'tlрuuHицlбd 
dU

виpобни.loi
ДlЛяHки

тoнн/куб. м/шrт.

пеp!oд

I 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0

(пiдпис) (iнiцiали, пpiзвище)



Пpoдoвx<ення .цo.цaткa 3

M. П. (зa нaявнoстi)

,{ля цiлей цЬoгo дo.цaTкa oб'сктoм pеГyлIoBalrня с oб'скT pеГyЛIoBaъIHЯ, якиiz^ зДaтнvliт

ПеpeнoсиTи чи Пo[IиpIoBaTи pеГyЛЬoBaнi rпкiдливi opгaнiзми aбo rпкiдливi оpгaнiзми, щoДo
яких yсTaнoBленo oфiцiйний сTaTyс

*lнфopмaцiя' Щo зaзHaЧaсTЬся B цЬoMy lкypнaлi, ПoBиHнa збеpiгaтися щoнaйменше ПpoTягoм
poкy B ПaПеpoBoМy aбo еЛекTpoHHoMу вигляДi в дoвiльнiй фopмi Ta HaДaBuT|4cЯ Нa BиМory

!еp>кпpoдспolкивслyжби, теpитopiaльнoго opГaнy flеpжпpoдспolкивслyxtби a6o Деp)кaBнoГo

фiтoсaнiтapнoгo i нспeктopa.

**.{aнa iнфopмaцiя не зaПoBHto€TЬся .Д,Ля мiсць виpoбниЦтвa тa виpoбни.lиx дiлянoк, якi
зДi йснroroть з6еp iгaн ня oб, сктi в pеГyЛ ЮBaH }lя.


