ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та
реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби"
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618
І. Загальні положення
І. Загальні положення
…
…
6. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі
6. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі
процеси:
процеси:
…
…
реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та
продуктивних якостей тварини, видачі сертифіката племінних
(генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);
реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель
реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель
(падіж), забій, утилізацію тварин тощо.
(падіж), забій, утилізацію тварин, тощо.
…
…
7. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі 7. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі Адміністратор Реєстру тварин) проводить ідентифікацію і реєстрацію Адміністратор Реєстру тварин) організовує проведення в
тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин,
контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за
худоби, книг обліку тварин, реєстраційних документів.
використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг
…
обліку тварин, реєстраційних документів.
…
ІІ. Реєстрація господарств
ІІ. Реєстрація господарств
1. Юридичні та фізичні особи повинні зареєструвати свої
1. Юридичні особи повинні зареєструвати свої господарства в
господарства в Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої та
та зареєстрованої в установленому законодавством порядку тварини або зареєстрованої в установленому законодавством порядку тварини.
початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин.
Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає)
Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку
Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1), засвідчену підписом спеціаліста державної
господарства (додаток 1).
установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою.
...
...
2. Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами,
2. Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами,
здійснюють забій, утилізацію та виставки з участю тварин, за винятком здійснюють забій, утилізацію та виставки з участю тварин, за винятком
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перевізників, зобов'язані зареєструвати місця торгівлі, виставок, забою,
утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин з
моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої
в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації
як господарства відповідно до вимог цього розділу.
8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або
зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряються
підписом власника/утримувача тварин. Достовірність даних у
реєстраційній картці господарства забезпечує власник або утримувач
тварини.
Інформація про власника, внесена до Реєстру тварин, є такою, що
надана у реєстраційній картці господарства за його згодою.
ІІІ. Ідентифікація тварин
…
6. Кожна бирка для ідентифікації великої рогатої худоби має
відповідати таким вимогам:
1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;
2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ
та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;
3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку
використання;
4) конструкція замкового механізму має забезпечувати неможливість
роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що зробить неможливим
повторне її використання;
…

8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути
ідентифікована двома бирками не пізніше семи днів з дати її
народження, але у будь-якому разі до того, як тварина залишить

перевізників, зобов'язані зареєструватися та зареєструвати місця
торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження
тварин у Реєстрі тварин перед надходженням до них першої
ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини.
Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до
вимог цього розділу.
8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або
зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряються
підписом власника/утримувача тварин. Достовірність даних у
реєстраційній картці господарства забезпечує власник або утримувач
тварини.
Інформація про власника, що містить персональні дані і
вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою,
що надана для обробки за його згодою.
ІІІ. Ідентифікація тварин
…
6. Кожна бирка для ідентифікації великої рогатої худоби має
відповідати таким вимогам:
1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;
2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних
явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;
3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку
використання;
4) замковий механізм виготовлено із пластику, стійкого до
коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового
випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та
біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися
від основного кольору бирки. Конструкція замкового механізму та
матеріал його виготовлення повинні забезпечувати неможливість
роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її
повторне використання;
8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути
ідентифікована двома бирками протягом семи днів з дати її
народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства
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господарство.
ІV. Облік тварин у господарстві
…
6. Юридичні особи зобов’язані щороку здійснювати інвентаризацію
поголів’я великої рогатої худоби в господарстві у розрізі статевовікових і виробничих груп для приведення у відповідність даних
Реєстру тварин до фактично наявного поголів’я тварин, що утримується
та розводиться у господарстві, за участю спеціаліста державної
установи (закладу) ветеринарної медицини.
V. Реєстрація великої рогатої худоби в Реєстрі тварин
1. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок
власник/утримувач або працівник Адміністратора Реєстру тварин
заповнює реєстраційну картку великої рогатої худоби, за винятком
даних про стан здоров’я.
Для заповнення даних про стан здоров’я тварини власник/утримувач
звертається до державної установи (закладу) ветеринарної медицини,
під контролем якої перебуває господарство, в якому утримується
тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної
медицини у триденний строк після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров’я тварини та епізоотичний статус
господарства до реєстраційної картки великої рогатої худоби. У разі
наявності доступу до Реєстру тварин усі дані про стан здоров’я тварини
та епізоотичний статус господарства вносяться до Реєстру тварин.

3. Оформлений паспорт тварини Адміністратор Реєстру тварин
передає відповідній державній установі (закладу) ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, в якому
утримується тварина. У триденний строк після надходження до
державної установи (закладу) ветеринарної медицини до паспорта
тварини вноситься інформація щодо благополуччя господарства, яку

до семиденного віку тварина повинна бути ідентифікована
відповідно до пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку.
ІV. Облік тварин у господарстві
…
6. Юридичні особи зобов’язані щороку здійснювати інвентаризацію
поголів’я великої рогатої худоби в господарстві у розрізі статевовікових і виробничих груп для приведення у відповідність даних
Реєстру тварин до фактично наявного поголів’я тварин, що
утримується та розводиться у господарстві, і залишків бирок за
участю спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної
медицини.
V. Реєстрація великої рогатої худоби в Реєстрі тварин
1. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок
власник/утримувач або працівник Адміністратора Реєстру тварин
заповнює реєстраційну картку великої рогатої худоби.
Для засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби
власник/утримувач звертається до державної установи (закладу)
ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває
господарство, в якому утримується тварина. Спеціаліст державної
установи (закладу) ветеринарної медицини у триденний строк
після звернення власника/утримувача засвідчує реєстраційну
картку великої рогатої худоби своїм підписом та печаткою
державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У разі
наявності у власника/утримувача тварин та відповідної державної
установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої
знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин заповнення
та засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби
здійснюється за допомогою електронної форми реєстраційного
документа у Реєстрі тварин.
3. Оформлений паспорт тварини працівник Адміністратора
Реєстру
тварин
передає
(надсилає
за
рахунок
власника/утримувача) власнику/утримувачу або уповноваженій
ним особі.
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спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини
засвідчує своїм підписом і печаткою та передає власнику/утримувачу
тварини або уповноваженій ним особі.
VІ. Переміщення тварин
3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної
установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта
тварини дані про проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і
профілактичних обробок, проставляє свій підпис та засвідчує записи
печаткою, а також засвідчує достовірність паперової або електронної
відомості переміщення тварин.

5. Юридична або фізична особа, до господарства яких прибула
тварина, зобов’язані:
1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів
на бирках даним паспорта тварини;
2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо
господарство не зареєстроване;
3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття
до господарства до паперової форми книги обліку тварин та паспорта
тварини;
4) внести дані про прибуття тварини до другого примірника
відомості переміщення тварин і протягом п’яти робочих днів від дати
прибуття тварини до господарства надіслати його в паперовому або
електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.
8. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня
отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про
тварину до Реєстру тварин.
11. Після прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод
відповідальна особа цих підприємств зобов’язана:

VІ. Переміщення тварин
3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної
установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта
тварини дані про проведення ветеринарних досліджень,
вакцинацій, обробок, благополуччя господарства і засвідчує їх та
дані про переміщення своїм підписом і печаткою. Паперову
відомість переміщення тварин спеціаліст державної установи
(закладу) ветеринарної медицини засвідчує підписом та печаткою,
а у разі заповнення електронної відомості переміщення тварин в
Реєстрі тварин підтверджує її достовірність в Реєстрі тварин.
5. Юридична або фізична особа, до господарства яких прибула
тварина, зобов’язані:
1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним паспорта тварини;
2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про
прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та
паспорта тварини, засвідчивши в ньому дані про прибуття у
спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини;
3) внести дані про прибуття тварини до другого примірника
відомості переміщення тварин, засвідчити їх підписом та печаткою
спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини і
протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до
господарства надіслати його в паперовому або електронному вигляді
Адміністратору Реєстру тварин.
8. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня
отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про
тварину до Реєстру тварин (у випадку, якщо господарство фізичної
особи не зареєстроване у Реєстрі тварин – попередньо здійснює дії з
реєстрації такого господарства).
11. Після прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод
відповідальна особа цих підприємств зобов’язана:
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1) у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених
на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках
даним паспорта тварини та відомості переміщення тварин;
2) здійснити дії з реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо
господарство не зареєстроване;
3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття
до господарства до паперової форми книги обліку тварин, паспорта
тварини;
4) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення
тварин, одержаної від попереднього власника/утримувача, і протягом
п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства
надіслати її в паперовому або електронному вигляді Адміністратору
Реєстру тварин.
VІІ. Забій, загибель, падіж, утилізація ідентифікованих тварин
1. У разі забою, утилізації тварини в господарстві юридичної особи,
що проводить діяльність із забою, утилізації, власник/утримувач,
відповідальна особа господарства зобов’язані внести до паперової
форми книги обліку тварин і паспорта тварини дату та причину забою,
зняти з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати забою
тварини надіслати паспорт тварини Адміністратору Реєстру тварин для
його знищення в установленому порядку і внести до Реєстру тварин
інформацію про забій тварини.

1) у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених
на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках
даним паспорта тварини та відомості переміщення тварин;
2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про
прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин,
паспорта тварини, засвідчивши в ньому дані про прибуття у
спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини;
3) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення
тварин, одержаної від попереднього власника/утримувача, засвідчити
їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу)
ветеринарної медицини, і протягом п’яти робочих днів від дати
прибуття тварини до господарства надіслати її в паперовому або
електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.
VІІ. Забій, загибель, падіж, утилізація ідентифікованих тварин
1. У разі забою, утилізації тварини в господарстві юридичної
особи,
що
проводить
діяльність
із
забою,
утилізації,
власник/утримувач, відповідальна особа господарства зобов’язані
внести до паперової форми книги обліку тварин і паспорта тварини
дату та причину забою, зняти з тварини бирки і протягом п’яти
робочих днів від дати забою тварини надіслати засвідчений
державною установою (закладом) ветеринарної медицини паспорт
тварини Адміністратору Реєстру тварин для його знищення в
установленому порядку і внесення до Реєстру тварин інформації про
забій тварини.
Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби,
затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31619
ІІ. Порядок видачі та обміну паспорта
ІІ. Порядок видачі та обміну паспорта
1. Для одержання паспорта на тварину власник/утримувач чи
1. Для одержання паспорта на тварину власник/утримувач чи
уповноважена ним особа після прикріплення тварині бирок уповноважена ним особа після прикріплення тварині бирок
зобов’язаний(а) заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби зобов’язаний(а) заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби
встановленого зразка та надіслати її до державної установи (закладу) встановленого зразка. Власник/утримувач повинен надіслати до
ветеринарної медицини для внесення до неї інформації про стан Адміністратора Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку великої
здоров’я тварини. Державна установа (заклад) ветеринарної медицини рогатої худоби протягом п’яти робочих днів з дати проведення
має внести цю інформацію та повернути реєстраційну картку ідентифікації тварини. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти
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власнику/утримувачу. Власник/утримувач повинен надіслати до
Адміністратора Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку великої
рогатої худоби протягом п’яти робочих днів з дати проведення
ідентифікації тварини. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти
робочих днів з дати отримання реєстраційної картки вносить
інформацію про тварину до Реєстру тварин та в установленому порядку
протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних про реєстрацію
тварини здійснює оформлення паспорта великої рогатої худоби.
В паспорті проставляється підпис відповідного працівника
Адміністратора Реєстру тварин, який скріплюється печаткою
Адміністратора Реєстру тварин.
2. Адміністратор Реєстру тварин здійснює видачу паспорта особисто
власнику/утримувачу тварини або його представнику.
11. Зворотний бік паспорта, який видається в обмін чи замість
втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини.
Записи про переміщення вносить та завіряє підписом і печаткою
Адміністратор Реєстру тварин.
ІІІ. Зміст паспорта
3. Лицьовий бік паспорта містить поля з такими реквізитами:
…
Записи лицьового боку паспорта завіряє підписом та печаткою
Адміністратор Реєстру тварин.
9. До паспорта вноситься така інформація:
про захворювання, які були виявлені в зоні походження тварини;
чи благополучне господарство щодо інфекційних та інвазійних
хвороб;
якщо господарство неблагополучне, зазначається, щодо яких хвороб;
дата занесення інформації щодо благополуччя зони походження
тварини та господарства;
прізвище спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної
медицини, який вносив інформацію;
про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та
обробки.
Внесені до паспорта записи підписує спеціаліст державної установи

робочих днів з дати отримання реєстраційної картки вносить
інформацію про тварину до Реєстру тварин та в установленому
порядку протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних про
реєстрацію тварини здійснює оформлення паспорта великої рогатої
худоби.

В паспорті проставляється підпис працівника Адміністратора
Реєстру тварин, який скріплюється печаткою.
2. Працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює видачу
(надсилає за рахунок власника/утримувача) паспорта особисто
власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі.
11. Зворотний бік паспорта, який видається в обмін чи замість
втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення
тварини. Записи про переміщення вносить та засвідчує підписом
працівник Адміністратора Реєстру тварин, завіряючи їх печаткою.
ІІІ. Зміст паспорта
3. Лицьовий бік паспорта містить поля з такими реквізитами:
…
Записи лицьового боку паспорта засвідчує підписом працівник
Адміністратора Реєстру тварин, завіряючи їх печаткою.
9. Внесені до паспорта записи про останні перед вибуттям
тварини ветеринарні дослідження та обробки завіряє спеціаліст
державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під
контролем якого перебуває господарство, та засвідчує печаткою
державної установи (закладу) ветеринарної медицини.
Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні
дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям
тварини з господарства. При цьому зазначають дату проведення
досліджень, назву дослідження, його результат (реакція тварини на
вакцинацію, дослідження, обробку), дату та номер експертного
висновку, посаду спеціаліста державної установи (закладу)
ветеринарної медицини.
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(закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває
Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Порядком,
господарство, та засвідчує печаткою державної установи (закладу) забороняється.
ветеринарної медицини.
Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні
дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям тварини з
господарства. При цьому зазначають дату проведення досліджень,
назву дослідження,
його
результат
(реакція
тварини
на
вакцинацію/дослідження/обробку), дату та номер експертного
висновку, посаду спеціаліста державної установи (закладу)
ветеринарної медицини, який заповнював ветеринарну картку.
Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Порядком,
забороняється.

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства

О. Альшанова

