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США: встановлення максимально 

допустимого рівня залишків деяких 

пестицидів у цукровому буряку 

У другій половині грудня 2014 року США проінформували 
СОТ про ухвалення 10 грудня 2014 року регламенту, 
відповідно до якого на тимчасовій основі встановлюється 
максимально допустимий рівень залишків гексітіазоксу в 
цукровому буряку. Кінцевий термін дії зазначеного дозволу 
– 31 грудня 2019 року. 

18 грудня 2014 року США оприлюднили повідомлення про 
ухвалення 10 грудня 2014 року Регламенту «Гексітіазокс; 
Виключення з загальних правил щодо використання 
пестицидів»i. 

Згідно із регламентом на тимчасовій основі встановлюється 
максимально допустимий рівень залишків гексітіазоксу в 
цукровому буряку на рівні 0,15 частин на мільйон (м. д.). 

Зазначимо, що відповідно до Федерального закону щодо 
інсектицидів, фунгіцидів та родентицидів (FIFRA) Агентство з 
охорони навколишнього середовища США має право, за 
власною ініціативою, в окремих випадках (на засадах 
виключення з загальних правил) та лише на тимчасовій основі 
надавати дозвіл на використання пестицидів в продуктах 
харчування, шляхом встановлення максимально допустимого 
рівня залишків цих речовин.ii  

Такі дозволи можуть надаватись без попереднього 
повідомлення та проведення громадського обговорення, але 
виключно за умови, що існує обґрунтована впевненість у 
тому, що не буде завдано жодної шкоди для здоров’я людей і 
тварин. Крім того, проводиться окреме дослідження з метою 
виявлення можливих ризиків для здоров’я дітей. 

Отже, користуючись зазначеним правом, Агентство з охорони 
навколишнього середовища США встановило максимально 
допустимий рівень залишків гексітіазоксу (а також його 
метаболітів, що містять (4-хлорфеніл)-4-метил-2-оксо-3-
тіазолідин та вважаються стехіометричним еквівалентом 
гексітіазоксу) в цукровому буряку на рівні 0,15 частин на 
мільйон (м. д.). Цей дозвіл діятиме до 31 грудня 2019 року. 
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Цей бюлетень підготовлено в рамках 
проекту «Торговельна політика і 
практика в Україні». Мета проекту – 
зміцнення спроможності України 
виконувати свої зобов’язання щодо 
членства у Світовій Організації Торгівлі. 

Бюлетень містить інформацію, що 
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експортерів. 

Проект реалізовується Інститутом 
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Уряду Швеції. Погляди та інтерпретації, 
представлені у цій публікації, не 
обов’язково відображають погляди 
Уряду Швеції. 
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Росія: розробка технічного регламенту 

щодо безпеки м’яса птиці та продукції 

її переробки 

У першій половині грудня 2014 року Російська Федерація 
проінформувала СОТ про розробку Проекту технічного 
регламенту Митного союзу щодо безпеки м’яса птиці та 
продукції її переробки. Проект встановлює обов'язкові для 
виконання на території Митного союзу вимоги до м'яса 
птиці та продукції її переробки та спрямований на 
забезпечення захисту життя та здоров'я людини, а 
також попередження дій, що вводять в оману споживачів.  
Набуття чинності документу очікується через 6 місяців 
після його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 
5 лютого 2015 року. 

9 грудня 2014 року Російська Федерація оприлюднила 
повідомлення про розробку Проекту технічного регламенту 
Митного союзу «Про безпеку м’яса птиці та продукції її 
переробки».iii 

Проект технічного регламенту розроблений відповідно до 
Рекомендацій щодо типової структури технічного регламенту 
Євразійського економічного співтовариства, затверджених 
Рішенням Міждержавної ради Євразійського економічного 
співтовариства 27 жовтня 2006 року.  

Головним завданням розробки технічного регламенту є 
встановлення обов'язкових для виконання на митній території 
Митного союзу вимог до м'яса птиці та продукції її переробки. 

Сфера дії Проекту поширюється на випущені в обіг на 
території Митного союзу продукти забою птиці та продукцію її 
переробки, а також пов'язані з ними вимоги до процесів 
виробництва, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації. 
Крім того, цей документ містить вимоги до оцінки 
(підтвердження) відповідності, маркування та упаковки.iv 

Водночас, зі сфери дії проекту виключаються наступні види 
товарів: 

 продукція забою птиці та продукція її переробки, 
вироблені громадянами в домашніх умовах або в 
особистих підсобних господарствах; 

 спеціалізована продукція переробки продуктів забою 
птиці (за винятком продуктів забою птиці та продукції її 
переробки для дитячого харчування); 

 м'ясо продуктивних тварин і продукти їх переробки; 

 харчові добавки та біологічно активні добавки до їжі, 
лікарські засоби; 
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 інкубаційні яйця та добовий молодняк птиці, корми для 
тварин; 

 продукція громадського харчування. 

Проект розроблено з метою: 

 захисту життя і здоров'я людини, довкілля, життя і 
здоров'я тварин, попередження дій, що вводять в оману 
споживачів м'яса птиці та продукції її переробки щодо їх 
призначення та безпеки; 

 реалізації положень Угоди про єдині принципи та 
правила технічного регулювання в Республіці Білорусь, 
Республіці Казахстан та Російській Федерації від 18 
листопада 2010 року; 

 усунення протиріч між нормативними документами 
держав-членів Митного союзу в частині встановлення 
обов'язкових вимог до м'яса птиці та продукції її 
переробки. 

Набуття чинності документу очікується через 6 місяців після 
його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 5 лютого 
2015 року.  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт м’яса птиці та продукції її переробки з України 
до Росії становив, в середньому, 50,7 млн дол. США або 31% 
від загального обсягу вітчизняного експорту до країн світу. 
Протягом зазначеного періоду обсяги експорту цієї продукції 
зросли в шість разів. При цьому вітчизняний експорт м’яса 
птиці та продукції її переробки займає найбільшу частку у 
загальному експорті м’яса та його субпродуктів до РФ 
(близько 45%). 

Південна Корея: перегляд стандартів 

маркування продуктів харчування 

У середині листопада 2014 року Республіка Корея (Південна 
Корея) оприлюднила нотифікацію про розробку Проекту 
змін до стандартів маркування продуктів харчування. 
Проект ініційований Управлінням з контролю якості 
продуктів та лікарських засобів Республіка Корея. Термін 
ухвалення та набуття чинності документу буде 
визначено окремо. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 
січня 2015 року. 

14 листопада 2014 року Республіка Корея (РК) 
проінформувала СОТ про розробку проекту змін до 
«Стандартів маркування продуктів харчування», розроблений 
Управлінням з контролю якості продуктів та лікарських 
засобів.v 
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Відповідно до документу передбачаються наступні зміни: 

 уточнення допустимого відхилення заявленого 
(зазначеного на упаковці) вмісту кофеїну у продуктах з 
високим вмістом кофеїну; 

 інформація, що міститься на етикетці пивних банок, 
доповнено реченням наступного змісту: «не 
використовувати безпосередньо на кухонних приладах, 
таких як газові плити» (з метою попередження 
споживачів); 

 скасування обов'язкового маркування на етикетці 
посуду, контейнерів та упаковок, виготовлених з 
полістиролу, меламін-формальдегідних смол, фенол-
формальдегідних смол, карбамідо-формальдегідних 
смол, словосполучення «не придатний для використання 
в мікрохвильовій печі»; 

 встановлення обов’язкової вимоги щодо зазначення на 
етикетці посуду, контейнерів та упаковки, виготовлених з 
синтетичної смоли, що відповідають стандарту KS S5603: 
2007 (пластмасові ємності для використання у 
мікрохвильовій печі), інформації наступного змісту:           
«придатний для використання в мікрохвильовій печі»; 

 встановлення обов’язкової вимоги щодо зазначення на 
етикетці посуду, тари та упаковки з гуми інформації щодо 
матеріалів, використаних у їх виробництві; 

 зміна правил зазначення на етикетці товару терміну 
«MSG» (Monosodium Glutamate – натрієва сіль 
глутамінової кислоти); 

 встановлення стандартів маркування щодо автоцистерн, 
призначених для продуктів харчування; 

 зміна правил маркування алкогольних напоїв (зокрема, 
скасовується вимога щодо зазначення на етикетці міцних 
спиртних напоїв та віскі інгредієнтів або сировини, з якої 
вони були вироблені); 

 удосконалення правил маркування інгредієнтів 
продукту; 

 харчові продукти з пшениці, жита, ячменю або їх 
гібридних сортів (що пройшли спеціальну обробку з 
метою видалення клейковини), в яких рівень клейковини 
не перевищує 20 мг на 1 кг продукту, можуть містити 
позначення «без глютену»; 

 заборона використовувати слово «вода» у назвах напоїв, 
якщо ці назви є подібними до назви «питна вода»; 
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 скасування обов'язкового зазначення на етикетці 
колірного показника та показника активності ферментів 
(щодо харчових добавок). 

Головною метою проекту є забезпечення споживачів 
доступною та чіткою інформацією щодо продуктів 
харчування завдяки удосконаленню (покращенню) 
стандартів їх маркування, що сприятиме захисту здоров'я 
громадян, розвитку промисловості та гармонізації 
законодавства у цій сфері.vi  

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт продуктів харчування з України до Республіки 
Корея становив, в середньому, 5 млн. дол. США або 1,1% від 
загального обсягу вітчизняного експорту до цієї країни. 
Протягом зазначеного періоду обсяги експорту цієї продукції 
до РК зросли вдвічі. В середньому, найбільшу частку в 
структурі вітчизняного експорту продуктів харчування до 
цього торговельного партнера складають молоко й молочні 
продукти, яйця птиці, натуральний мед (68%), а також жири 
та олії тваринного або рослинного походження (9,2%). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                 

i
 Відповідно до нотифікації США  G/SPS/N/USA/2722 від 18 грудня 2014 
року  
ii
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-10/html/2014-28935.htm 

iii
 Відповідно до нотифікації РФ G/TBT/N/RUS/41 від 9 грудня 2014 року 

iv
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/pr
ojectsPublic.aspx 

v
 Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/TBT/N/KOR/537 від  14 
листопада 2014 року 

vi
 З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/KOR/14_5073_00_x.pdf 
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Коментарі можна надсилати до 
Міністерства економічного 
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Відділ обробки запитів та 
нотифікацій 
Департаменту співробітництва з СОТ 
та з питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
тел.:            + 38 044 521-13-50 
тел./факс: + 38 044 596-68-39  
E-mail: ep@me.gov.ua 
 
 
Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 
тел.:     + 38 044 278-63-42 
              +38 044 278-63-60 
факс:  + 38 044 278-63-36 
Контактна особа: Анна Опанасенко  
E-mail: opanasenko@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua 
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