ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну
територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу,
харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також
побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення,
переробки»
Мета: удосконалення вітчизняних нормативно-правових актів, гармонізація
українського законодавства до міжнародних вимог, виконання Угоди СОТ про
санітарні та фітосанітарні заходи.
1. Підстава розроблення акта
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» розроблено на
виконання пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», абзацу
п’ятого частини першої статті 6 Закону України «Про ветеринарну медицину».
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію
України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів
тваринного
походження
та
продуктів
їх
оброблення,
переробки»
(далі – проект наказу) розроблено з метою врегулювання спірних питань, які
виникають при здійсненні міжнародної торгівлі, зокрема ввезенні на територію
України вантажів підконтрольних Держпродспоживслужбі.
На сьогоднішній день, ввезення таких вантажів відбувається відповідно до
узгоджених між Україною та іншими країнами міжнародних ветеринарних
сертифікатів та/або ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду затверджених наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної
політики України від 14 червня 2004 року № 71 «Про затвердження Ветеринарних
вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня
2004
року
за
№ 768/9367 (із змінами).
Вимоги визначені у діючому наказі не відповідають нормам які містять
Європейські директиви та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони
здоров’я тварин (далі - МЕБ), що в свою чергу суперечить вимогам СОТ.
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3. Суть проекту акта
Розроблений проект наказу визначає вимоги до підконтрольних
Держпродспоживслужбі вантажів на основі ризик-орієнтовного підходу з
урахуванням вимог європейського законодавства та рекомендацій МЕБ. Зокрема,
застосовуються принципи регіоналізації (зонування), компартменталізації та
еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі, передбачених Угодою 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.
4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
закони України «Про ветеринарну медицину», «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про побічні
продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»,
«Про безпечність та гігієну кормів», «Про аквакультуру», «Про племінну справу в
тваринництві», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», «Про молоко та
молочні продукти». Реалізація проекту наказу потребує визнання таким, що
втратив чинність, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 14 червня 2004 року № 71 «Про
затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23 червня 2004 року за № 768/9367 (із змінами).
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових витрат.
6. Прогноз впливу
Проект наказу не вплине на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок
праці, проте вплине на міжнародні відносини і суб’єктів господарювання
діяльність
яких
пов’язана
з
ввезенням
вантажів
підконтрольних
Держпродспоживслужбі на митну територію України.
Прийняття проекту наказу сприятиме зниженню рівня регулювання на
імпорт вантажів, розвиток міжнародної торгівлі, розвиток тваринництва і
забезпечення населення безпечними продуктами харчування.
7. Позиція заінтересованих сторін
Відповідно до Угоди СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи зазначений
проект було нотифіковано до СОТ для коментування іншими країнами-членами
СОТ (нотифікація № G/SPS/N/UKR/111 від 19.08.2016).
Протягом вересня-листопада Україною були опрацьовані та частково
враховані надані країнами коментарі (США, Канади та Австралії).
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Протягом жовтня 2016 року – січня 2017 року тривали експертні консультації
з представниками проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності
харчових продуктів в Україні» та Європейською Комісією.
На основі детальних коментарів, отриманих від Європейської Комісії, низка
положень проекту наказу доопрацьована на предмет відповідності вимогам
законодавства ЄС.
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 заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою
України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
10. Правова ескпертиза
Проект наказу підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України.
11. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
13. Прогноз результатів
Прийняття наказу 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.
Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України
з питань європейської інтеграції
“____” __________ 2018 року
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