Пояснювальна записка
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України
«Про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження та продуктів, не призначених для споживання
людиною»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих
тварин, їх репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та
продуктів, не призначених для споживання людиною» (далі – проект наказу)
розроблено на виконання статті 3, 30 Закону України «Про ветеринарну медицину»,
статті 15 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів», статей 3, 4, 6 та 8 Угоди СОТ про застосування санітарних та
фітосанітарних заходів, статті 59, 64, 65 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, пункту 34 Плану заходів з імплементації
розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. №
217-р, підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
листопада 2015 року № 1119.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект наказу розроблено з метою вдосконалення законодавчого забезпечення
захисту території України від занесення з території інших держав збудників
хвороб, у тому числі тих, що є спільними для тварин і людей, а також з метою
забезпечення виконання Україною зобов’язань щодо застосування принципів
регіоналізації, компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі,
передбачених Угодою СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів та
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.

Проект наказу розроблено на основі міжнародних стандартів, зокрема Кодексу
здоров’я наземних тварин МЕБ та Кодексу здоров’я водних тварин МЕБ, а також на
основі таких правових актів ЄС:
1)
Регламент Комісії (ЄС) № 206/2010 від 12 березня 2010 року, що
встановлює перелік третіх країн, територій або їх частин, яким надано дозвіл на
ввезення до Європейського Союзу деяких видів тварин та свіжого м'яса, а також
вимоги до ветеринарної сертифікації;
2)
Регламент Комісії (ЄС) № 798/2008 від 8 серпня 2008 року, що встановлює
перелік третіх країн, територій, зон або ділянок, з яких птиця та продукція з птиці
може імпортуватися до Співтовариства та перевозитися;
3)
Регламент Комісії (ЄС) № 119/2009 від 9 лютого 2009 року, що встановлює
перелік третіх країн, їх частин для імпорту до Співтовариства чи транзиту його
територією м’яса диких тварин родини зайцевих, певних видів диких наземних
ссавців та кролів, вирощених на фермі, та вимоги до ветеринарної сертифікації;
4)
Рішення Комісії 2007/777/ЄC від 29 листопада 2007 року , яким
встановлюються вимоги щодо громадського здоров’я та здоров’я тварин, а також
вимоги щодо сертифікації імпорту з третіх країн деяких м’ясних продуктів,
оброблених шлунків та кишок, та яким скасовується Рішення Комісії 2005/432/EC;
5)
Рішення Комісії 2000/572/ЄC від 8 вересня 2000 року, яким
встановлюються вимоги щодо громадського здоров’я та здоров’я тварин, а також
вимоги щодо ветеринарної сертифікації імпорту з третіх країн подрібненого м’яса та
м’ясних напівфабрикатів, та яким скасовується Рішення 97/29/ЄC;
6)
Виконавчий Регламент Комісії (ЄС) № 468/2012 від 1 червня 2012 року,
яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 28/2012, яким встановлюються вимоги
до сертифікації імпорту до ЄС та транзиту через територію ЄС деяких видів
композитних продуктів;
7)
Рішення Комісії 2007/275/ЄС від 17 квітня 2007 року про перелік тварин і
продуктів, що підлягають контролю на прикордонних інспекційних пунктах
відповідно до Директиви Ради 91/496/ЄEC і 97/78/ЄC;
8)
Регламент Комісії (ЄС) № 605/2010 від 2 липня 2010 року, що встановлює
ветеринарні і санітарні умови, а також умови ветеринарної сертифікації для ввезення
до Європейського Союзу сирого молока та молочних продуктів, призначених для
споживання людьми;
9)
Регламент Комісії (ЄС) № 2074/2005, яким встановлюються
імплементуючі заходи щодо деяких продуктів, відповідно до Регламентів (ЄС) №
853/2004, № 882/2004, та яким встановлюються відступи від Регламенту (ЄС) №
852/2004, та вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 853/2004 та № 854/2004;

10) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29
квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для харчових
продуктів тваринного походження;
11) Регламент Комісії (ЄС) № 142/2011 від 25 лютого 2011 р. про виконання
Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009, яким
встановлюються ветеринарно-санітарні вимоги до побічних продуктів і похідних
продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та про
виконання Директиви Ради 97/78/ЄС щодо окремих зразків і виробів, які не
підлягають ветеринарним перевіркам на кордоні згідно з цією Директивою;
12) Регламент Комісії (ЄС) № 1739/2005 від 21 жовтня 2005 р., яким
встановлюються вимоги до здоров’я тварин під час переміщення циркових тварин у
межах територій держав-членів;
13) Регламент (ЄС) 576/2013 щодо некомерційного переміщення домашніх
тварин, та яким скасовується Регламент (ЄС) № 998/2003;
14) Регламент (ЄС) 577/2013 щодо зразків ідентифікаційних документів для
некомерційного переміщення собак, котів та тхорів; списку територій та третіх країн,
а також вимог до формату, виду, та мови декларацій, що підтверджують виконання
вимог, визначених Регламентом (ЄС) № 576/2013 Європейського Парламенту та
Ради;
15) Рішення Комісії 92/260 від 10 квітня 1992 р. щодо ветеринарних вимог та
ветеринарної сертифікації для тимчасового ввезення зареєстрованих коней.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють Закони України «Про ветеринарну
медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для
споживання людиною». Реалізація проекту наказу потребує визнання таким, що
втратив чинність, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 червня 2004 року
№ 71 «Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 768/9367.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових витрат.
5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою
України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-сайтах Державної служби України
з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(www.consumer.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua), відповідно до Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним актом.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття акта сприятиме удосконаленню нормативно-правової бази щодо
вимог до ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин, їх
репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та
продуктів, не призначених для споживання людиною, а також забезпечить виконання
Україною зобов’язань щодо імплементації вимог законодавства ЄС та міжнародних
стандартів в сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
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