ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики

та

продовольства

України
________________№________

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА CЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001; тел.: (044) 279-12-70, факс: (044) 279-48-83;
ел. адреса: info@consumer.gov.ua
_______________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ
від ____________
(дата складання акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотриманням
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
господарської діяльності щодо сільськогосподарських рослин під час
створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих
системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового
комплексу
_____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт
мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

__________________________________________________________________________
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з
КВЕД), щодо яких проводиться захід:
__________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):
Розпорядчий документ, на
виконання якого проводиться захід
державного нагляду (контролю), від
.. № 
Посвідчення (направлення)
від .. № 

Тип заходу
державного
нагляду
(контролю):
 плановий
 позаплановий

Форма заходу державного
нагляду (контролю):
 перевірка
 ревізія
 обстеження
 огляд
 інша форма, визначена
законом
_________ (назва форми заходу)

________________

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу
доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):
Початок




число

місяць


рік

Завершення








 

години хвилини число місяць

рік



години хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):
Плановий

Позаплановий

 не було

 не було

 був з .. по
..

 був з .. по
..

Акт перевірки № 

Акт перевірки № 

Припис щодо усунення порушень:

Припис щодо усунення порушень:

 не видавався;  видавався;

 не видавався;  видавався;

його вимоги:  виконано;  не виконано

його вимоги:  виконано;  не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_______________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_______________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

треті особи:

___________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:
 суб’єктом господарювання
 посадовою особою органу державного
нагляду (контролю)

 засобами аудіотехніки
 засобами відеотехніки
 засобами аудіотехніки
 засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

Порядковий
номер

Питання щодо
дотримання
суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства

Ступінь
ризику
суб’єкта
господарювання

Позиція
Відповіді на
суб’єкта
питання
господарювання
щодо
негативного
Нормативне
впливу
обґрунтування
не
вимоги так ні розглязаконодалося
давства
(від 1 до
4
балів)**

1

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на
всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері
2
3
4
5
6
7
8

1

Загальні питання**

1.1

Вимоги органу
державного
нагляду
(контролю)
щодо усунення

Високий
Середній
Незначний

Абзац третій
статті 11
ЗУ № 877-V

виявлених
порушень вимог
законодавства
виконано
Вимоги до суб’єкта господарювання

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Суб’єкт
господарювання
використовує
сорти
сільськогоспода
рських культур,
створені на
основі ГМО, але
не внесені до
Державного
реєстру ГМО
Суб’єкт
господарювання
використовує
сорти
сільськогоспода
рських культур,
створені на
основі ГМО, що
внесені до
Державного
реєстру ГМО
Суб’єкт
господарювання
здійснює
вивільнення в
навколишнє
природне
середовище
ГМО, внесені до
Державного
реєстру ГМО
Суб’єкт
господарювання
дотримується
норм
просторової
ізоляції щодо
сільськогосподарських
культур під час
створення,

Високий
Середній
Незначний

Частина
перша статті
15
ЗУ № 1103-V

Високий
Середній
Незначний

Частина
перша статті
15
ЗУ № 1103-V

Високий
Середній
Незначний

Частина третя
статті 13
ЗУ № 1103-V

Високий
Середній
Незначний

Частина
перша статті
13
ЗУ № 1103-V

2.5

3
3.1

3.2

4
4.1

дослідження та
практичного
використання
ГМО у
відкритих
системах
Суб’єкт
Високий
Частина
господарювання Середній
перша статті
дотримується
Незначний
13
передбаченої
ЗУ № 1103-V
технології
використання
ГМО у
відкритих
системах
Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
Суб’єкт
Високий
Частина
господарювання Середній
перша статті
ввозить в
Незначний
16
Україну сорти
ЗУ № 1103-V
рослин, створені
на основі ГМО,
що занесені до
Державного
реєстру ГМО
Суб’єкт
Високий
Частина
господарювання Середній
перша, друга
ввозить в
Незначний
статті 16
Україну ГМО за
ЗУ № 1103-V
наявністю
дозволу на
ввезення для
науководослідних цілей
або з метою
проведення
державної
апробації
(випробувань)
Зберігання, транспортування та утилізація ГМО
Суб’єкт
Високий
господарювання Середній
здійснює
Незначний
комплекс заходів
щодо
попередження
неконтрольо-

Частина
перша статті
17
ЗУ № 1103-V

ваного
вивільнення
ГМО у
навколишнє
середовище
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються
лише до певної категорії суб’єктів господарювання (залежно від виду
господарської діяльності, об’єктів, що експлуатуються, обсягу певних
операцій, інших показників)***
______________
* Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), який містить
відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком до уніфікованої форми акта та не
підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.
** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у
добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання
щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке
інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 — питання щодо вимоги законодавства,
дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.
*** Перелік питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної
категорії суб’єктів господарювання, що включає 30 питань і більше, може складатися окремим
додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)
№ з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний
документ
найменування

дата і номер

Закони України
1

Закон України «Про державну
систему
біобезпеки
при
створенні,
випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів»

31 травня
2007 року
№ 1103-V

2

Закон України «Про основні 05 квітня 2007
засади
державного
нагляду
року
(контролю)
у
сфері
№ 877-V
господарської діяльності»

Дата і номер
державної
реєстрації
нормативноправового акта
у Мін’юсті

3

Закон України «Про насіння і
садивний матеріал»

26 грудня
2002 року
№ 411-IV
1. Постанови Кабінету Міністрів України

Деякі
питання
проведення від 23 липня
апробації (випробування) та
2009 року
реєстрації
генетично
№ 808
модифікованих організмів сортів
сільськогосподарських рослин
2. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади,
нормативні документи
1
Наказ Мінагрополітики України
07 жовтня
01 листопада
«Про затвердження Порядку
2016 року
2016 року
узгодження
розташування
№ 365
№ 413/29543
насіннєвих посівів»
1

__________
* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження
доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
 відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

Вимоги
законодавства,
які було
Порядпорушено, із
ковий
зазначенням
номер
відповідних
статей (частин,
пунктів,
абзаців тощо)

Ризик настання
Опис фактичних
негативних наслідків
обставин та
Опис
від провадження
відповідних
негативних
господарської
доказів
наслідків, що
діяльності
(письмових,
настали в
(зазначається згідно
речових,
результаті
з формою
електронних або
порушення
визначення ризиків
інших), що
вимог
настання негативних
підтверджують
законодавства
наслідків від
наявність
(за наявності)
провадження
порушення вимог
господарської
законодавства
діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
__________________________________________________________________________
_____________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення
вимог законодавства (за наявності):
_________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення
контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб
органу державного нагляду (контролю)*
Питання щодо
здійснення контролю

Відповіді на питання
так

Закон України
“Про основні
ні дотримання
засади
державного
вимог
нагляду
законодав(контролю) у сфері
ства не є
господарської
обов’язковим
діяльності”
для посадових
осіб

1.

Про проведення планового заходу
державного нагляду (контролю)
суб’єкт господарювання письмово
повідомлений не пізніше ніж за
10 днів до дня здійснення такого
заходу

частина четверта
статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на
проведення заходу державного
нагляду (контролю) та службове
посвідчення, що засвідчує посадову
особу органу державного нагляду
(контролю), пред’явлено

частина п’ята
статті 7, абзац
четвертий
статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення)
на проведення заходу державного
нагляду (контролю) надано

частина п’ята
статті 7, абзаци
четвертий та
сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу
державного нагляду (контролю)
посадовими особами органу
державного нагляду (контролю)
внесено запис про проведення
такого заходу до відповідного
журналу суб’єкта господарювання
(у разі його наявності)

частина
дванадцята
статті 4

5.

Під час проведення позапланового
заходу державного нагляду
(контролю) розглядалися лише ті
питання, які стали підставою для
його проведення і зазначені у
направленні (посвідченні) на
проведення такого заходу

частина перша
статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного
нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*
Порядковий
номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 — найвища схвальна оцінка)
Прізвище, ініціали посадової
особи органу державного
нагляду (контролю)

Професійна
компетентність

Доброчесність

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта
господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду
(контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано ..:
(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою
ним
особою,
третіми
особами
цього
акта
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________

