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Milk Safety Project

Закон України «Про державний контроль, що здійснюється з
метою перевірки відповідності законодавству про безпечність
та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя
тварин»: ключові аспекти імплементації
Башинський В.В., консультант

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначення терміни, на що слід звернути увагу?
• Оскарження результатів держ. лабораторій. п. 2 Арбітражне лабораторне
дослідження… що проводиться акредитованою лабораторією з використанням підтверджувальних (референс)
методів на вимогу особи, яка оскаржує результати основного лабораторного дослідження (випробування).

• аудит -

систематичне та незалежне вивчення певної дії з метою визначення того, чи відповідає така діяльність та
пов’язані з нею результати запланованим заходам і чи такі заходи впроваджені результативно та у спосіб, який дозволяє

;
• вантаж і партія - кардинально різні визначення…
досягти поставленої мети

супроводжується одним міжнародним
сертифікатом (якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним засобом

- пп. 7,8. державний ветеринарний інспектор - особа, яка працює в
системі компетентного органу, відповідає встановленим цим Законом кваліфікаційним вимогам
та до службових обов’язків якої належить здійснення заходів державного контролю харчових
продуктів тваринного походження, кормів тваринного походження, побічних продуктів
тваринного походження, сіна, соломи, здоров’я та благополуччя тварин...
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначення терміни, на що слід звернути увагу?

• два різні визначення: Загальний ветеринарний документ на ввезення… та
Загальний документ на ввезення…
• композитний харчовий продукт...що одночасно містить у своєму складі перероблені харчові продукти тваринного
походження та харчові продукти рослинного походження.

• помічник державного ветеринарного інспектора -

спеціаліст ветеринарної медицини, який
відповідає встановленим цим Законом вимогам та працює в системі компетентного органу під керівництвом державного
ветеринарного інспектора...

- уповноважена

лабораторія

-

акредитована
лабораторія,
якій
компетентним органом надано повноваження проводити для цілей державного контролю
лабораторні дослідження (випробування) відібраних зразків харчових продуктів…

Без слів Державна… тобто критерієм уповноваження є акредитація та
вартість досліджень на замовлення держави...
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Дія цього Закону не поширюється на суспільні
відносини щодо:
• 1) захисту життя та здоров’я рослин;
2) харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження,
призначених (вироблених) для власного споживання (користування);
3) ввезення на митну територію України тварин, крім тих, що призначені для
споживання людиною живими.
Ввезення на митну територію України тварин проводиться
у відповідності до Закону України “Про ветеринарну
медицину”

4

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

• Розмежовуються повноваження формування політики - (Кабінет Міністрів,
Міністерства) та реалізація державної політики - (компетентний орган) ...тобто
Міністерства повинні створити в своєму складі підрозділи, які займатимуться виключно нормотворчістю, а Держпродспоживслужба повинна позбутися таких функцій. Повинні враховувати
ризики подвійного впливу...

• З’являється поняття - ефективність державного контролю, переглядаються
його ознаки. (Ст. 8), при необхідності запроваджуються коригувальні дії.

- Запроваджено
інструмент:
Зовнішній
аудит
компетентного органу та його територіальних органів,
якій згідно ч.2 Ст.8 проводиться щороку за рішенням
Кабінету Міністрів України. Спотворене бажання імплементувати
в законодавство України вимогу ЄС щодо Компетентних органів країн членів ЄС FVO
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Надання повноважень на здійснення окремих заходів
державного контролю
Уповноваженими
особами
є:
1) офіційні ветеринарні лікарі
2)
уповноважені
ветеринари
3) працівники бійні, уповноважені на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного
інспектора

(мають право виконувати обов’язки помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю
свіжого м’яса птиці та зайцеподібних у разі виконання умов, визначених розділом VI цього Закону, та лише в частині технічної
допомоги,
необхідної
для
виконання
завдань
державного
ветеринарного
інспектора)

4) уповноважені лабораторії, у тому числі референс-лабораторії
-

Є чіткий перелік повноважень,
уповноваженим особам (п.4. Ст.9.),

які

не

можна

делегувати

-

Компетентний орган проводить перевірки уповноважених осіб у разі
необхідності, але не рідше одного разу на рік

-

Веде облік уповноважених осіб та оприлюднює на своєму офіційному
веб-сайті рішення про надання та позбавлення статусу уповноваженої
особи (п.6. Ст.9.)
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Вимоги до посадових осіб компетентного органу та його
територіальних органів
•

Посадові особи компетентного органу та його територіальних органів, які здійснюють
заходи державного контролю, зобов’язані регулярно підвищувати кваліфікацію в порядку,
визначеному Законом України "Про державну службу". Компетентний орган затверджує
щорічний план підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють заходи державного
контролю, і не пізніше 1 квітня наступного року готує та оприлюднює звіт про його
виконання на своєму офіційному веб-сайті.

•

Встановлені гарантії Компетентного органу перед громадянами та операторами ринку
щодо осіб, які виконують його функції (Використовуватиметься прокурорами при розгляді справ проти
Компетентного органу). п.3 Ст.12.

-

Посадова особа компетентного органу або його територіального
органу несе відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з
відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової особи.
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Вимоги до державного ветеринарного інспектора
•

Вимоги до державного ветеринарного інспектора прописані окремо Ст. 13.

Займання посади передбачає набуття знань у 21 сферах.

серед них є особливі для спеціаліста вет. медицини:
•

обробка статистичних даних, пов’язаних із професійною діяльністю державного
ветеринарного інспектора, тобто визначення тенденцій;

•

благополуччя тварин під час розведення і транспортування, а також гуманне поводження
під час забою

•

захист довкілля у зв’язку з виробництвом харчових продуктів, кормів та утриманням
тварин;

-

корекція, коригувальні дії та запобіжні заходи.

Державний ветеринарний інспектор до початку виконання обов’язків із здійснення державного
контролю на бійнях, потужностях з розбирання та обвалювання м’яса, у господарствах повинен
пройти практичну підготовку в обсязі, що залежить від його попереднього досвіду здійснення заходів
державного контролю свіжого м’яса. Для особи, яка не має досвіду здійснення заходів державного
контролю свіжого м’яса, обсяг практичної підготовки не може бути меншим ніж 200 годин.
Є окремі вимоги до помічника Державного ветеринарного інспектора із його повноваженнями… Ст. 14.
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ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ
•

Державний контроль здійснюється за принципами, серед них:

•

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини перед будь-якими іншими
інтересами та цілями у сфері господарської діяльності,

•

гарантування прав та законних інтересів кожного оператора ринку;

•

неприпустимості дублювання заходів державного контролю між компетентним органом,
його територіальними органами, державними установами, підприємствами та
організаціями, підпорядкованими компетентному органу, органами виконавчої влади та
уповноваженими особами (огляд між тер органами, регіон. службами, лікарнями, можуть бути
виключно однократним),

•
-

презумпції правомірності діяльності оператора ринку (використанні виключно прямих норм).
недопущення встановлення планових показників чи будь-якого
іншого планування щодо притягнення операторів ринку до
відповідальності або застосування примусових заходів,

-

оцінки ризиків та доцільності,

-

дотримання умов міжнародних договорів України.
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Вимоги до заходів державного контролю
•

Контроль має бути ризик-орієнтованим та здійснюватися з періодичністю, що є
достатньою для досягнення цілей цього Закону,

•

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора
ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою
забезпечення ефективності державного контролю,

•

Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення
невідповідності або появи обґрунтованої підозри…

•

Здійснюється на будь-якій стадії виробництва та обігу харчових продуктів та кормів.
Періодичність здійснення планових заходів державного контролю кожної потужності
визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу...
★ Контроль у формах інспектування та аудиту здійснюється із
застосуванням актів державного контролю. Акт державного
контролю має містити вичерпний перелік питань для перевірки
дотримання оператором ринку законодавства про харчові
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин. Кожне таке
питання повинно містити посилання на вимогу нормативноправового акта
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Вимоги до заходів державного контролю
•

Під час здійснення інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які:
відсутні
в
акті
державного
контролю;
- не містять посилань на вимогу законодавства України (у тому числі на відповідну
статтю, її частину, пункт, підпункт, абзац тощо), яка підлягає дотриманню оператором
ринку.

•

Здійснення інспектування та аудиту без застосування акта державного контролю, а
відбору зразків - без застосування акта відбору зразків забороняється.

•

Державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, що здійснюють заходи
державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес
здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи
здійсненню
відповідних
заходів.

★ Мета державного моніторингу визначається чітко і міститься у п. 2
Ст. 19. і тепер це не тільки залишки.
★

Щорічний план державного моніторингу повинен ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході
та визначати кількість відборів зразків різних видів харчових продуктів і кормів та їх
лабораторних досліджень (випробувань) за визначеними показниками відповідно до методик,
встановлених довгостроковим планом державного контролю.
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Вимоги до заходів державного контролю
•

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, та постійно діючих
процедур, розроблених оператором ринку з метою дотримання гігієнічних вимог, повинен
передбачати перевірку безперервності та ефективності їх застосування

•

Одна й та сама особа не має права двічі поспіль здійснювати аудит на одній і тій самій
потужності,

•

Особа, яка здійснює інспектування або аудит, має право проводити прості дослідження
(випробування) у разі появи у неї обґрунтованої підозри щодо невідповідності або якщо такі
дослідження передбачені щорічним планом державного контролю.

•

Компетентний орган зобов’язаний забезпечити прозорість заходів, які він здійснює у рамках
державного
контролю.
★ КО оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію, що
стосується змісту та результатів заходів державного контролю,
★ Компетентний орган, його територіальні органи, а також особи, які
здійснюють заходи державного контролю, зобов’язані забезпечувати
нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними у
зв’язку із здійсненням державного контролю… (необхідно встановити
межу).
12

ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
•

Відбір
зразків
здійснюється
у
порядку:
1) планового відбору - для виконання щорічного плану державного контролю та/або щорічного
плану
державного
моніторингу;
2) позапланового відбору - якщо під час здійснення державного контролю виникла
обґрунтована підозра щодо невідповідності або існують інші підстави для відбору зразків,
встановлені цим Законом.

•

Відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, коли це
неможливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу або внаслідок того, що
харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється компетентним органом до
уповноваженої лабораторії для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а
другий вручається оператору ринку і зберігається ним на випадок проведення арбітражного
лабораторного
дослідження
(випробування).

★ На вимогу та за рахунок оператора ринку здійснюється відбір додаткових
юридично та аналітично ідентичних зразків, які передаються оператору
ринку та можуть бути використані ним для проведення альтернативних
лабораторних досліджень (випробувань). (Інспектор зобов’язаний
запакувати та запломбувати їх у відповідності до вимог. п.9.Ст.21)
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ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
•

Вартість зразків, відібраних для здійснення державного контролю, державою не
відшкодовується, крім вартості одного зразка, який відбирається для здійснення державного
моніторингу. (Одне із суттєвих заперечень Мін фіну, яке не враховано, але і в бюджеті грошей не
передбачено!)

•

В акті відбору зразків зазначається перелік показників, за якими має бути проведено
відповідне лабораторне дослідження (випробування), а також застосований метод
(методика) відбору зразків (за наявності).

•

У разі втрати (знищення) зразка свідка або відмови оператора ринку від направлення його в
установленому цим Законом порядку до визначеної акредитованої лабораторії для проведення
арбітражного лабораторного дослідження (випробування) результати основного
лабораторного дослідження (випробування) вважаються остаточними.

★ Оператор ринку повідомляється про результати основного лабораторного
дослідження (випробування) не пізніше двох робочих днів з дня їх отримання
компетентним органом. (Використовується адвокатами при спростуванні
результатів лабораторних досліджень уповноваженими лабораторіями, в т.ч.
Державними).
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ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
•

Протягом двох робочих днів після отримання заяви про проведення арбітражного
лабораторного дослідження (випробування) компетентний орган приймає одне з таких
рішень:
про погодження обраної оператором ринку акредитованої лабораторії;
- про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) в акредитованій
лабораторії, яка розташована в іншій країні та має статус референс-лабораторії згідно із
законодавством такої країни.

•

Компетентний орган повідомляє оператора ринку про прийняте ним рішення та про
акредитовану лабораторію, яка буде проводити арбітражне лабораторне дослідження
(випробування), не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
14. Оператор ринку зобов’язаний направити відповідний зразок для проведення арбітражного
лабораторного дослідження (випробування) до зазначеної в повідомленні компетентного
органу акредитованої лабораторії протягом двох робочих днів з дня отримання такого
повідомлення. лабораторного
★ Витрати, пов’язані з проведенням арбітражного
дослідження (випробування), несе оператор ринку. Якщо результати
основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про
невідповідність,
за
результатами
арбітражного
лабораторного
дослідження (випробування) не підтверджені, компетентний орган
відшкодовує
оператору
ринку
вартість
такого
арбітражного
лабораторного дослідження (випробування).
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ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
•

Результати арбітражного лабораторного дослідження (випробування) є остаточними.

•

Компетентний орган невідкладно призначає позапланову перевірку уповноваженої
лабораторії, якщо результати проведеного нею основного лабораторного дослідження
(випробування) не підтверджені за результатами арбітражного лабораторного дослідження
(випробування). До завершення такої перевірки уповноважена лабораторія не має права
проводити лабораторні дослідження (випробування) для цілей державного контролю.

•

Компетентний орган позбавляє лабораторію уповноваження, якщо вона не забезпечує
дотримання встановлених законодавством критеріїв уповноваження.

•

Акредитована лабораторія може бути уповноважена на проведення лабораторних
досліджень (випробувань) для цілей державного контролю за одним або кількома напрямами
лабораторних
досліджень
(випробувань).

★ Посадові особи уповноважених лабораторій здійснюють відбір зразків, якщо
це передбачено відповідним рішенням державного інспектора або
державного ветеринарного інспектора про відбір зразків.
★ Уповноважена лабораторія несе відповідальність за достовірність
результатів проведених нею лабораторних досліджень (випробувань)
відповідно
до
закону.
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ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
•

Референс-лабораторіями можуть бути акредитовані
компетентним органом як референс-лабораторії.

•

Особливості критеріїв референс-лабораторій:

•

бути акредитованою на проведення лабораторних досліджень (випробувань) з використанням
підтверджуючих (референс) методів (методик),

•

мати персонал з досвідом роботи у розробленні методів (методик) лабораторних досліджень
(випробувань) відповідних харчових продуктів та кормів, а також з досвідом навчання
персоналу інших лабораторій,

•

мати

обладнання,

необхідне

для

проведення відповідних
(випробувань).

лабораторії,

уповноважені

лабораторних

досліджень

★ Арбітражні лабораторні дослідження (випробування) можуть проводитися
також акредитованою лабораторією, яка розташована в іншій країні та
має статус референс-лабораторії згідно із законодавством такої країни.
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ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
•

Довгостроковий план державного контролю

•

Довгостроковий план державного контролю має містити загальну інформацію про
структуру та організацію системи державного контролю, зокрема:

•

стратегічні цілі такого плану та опис того, яким чином вони враховані під час визначення
пріоритетів державного контролю та розподілу ресурсів для його виконання,

•

...та координацію діяльності структурних підрозділів компетентного органу, його
територіальних органів та підпорядкованих йому державних установ, підприємств та
організацій, відповідальних за здійснення державного контролю, а також інших органів
виконавчої влади в установлених законом випадках…,

•

здійснення заходів державного контролю уповноваженими особами,

•

навчання персоналу, який здійснює державний контроль,

•

методику визначення показників, за якими проводяться лабораторні дослідження
організацію
та здійснення
заходів планового
у разі виникнення
(випробування)
у
разі
та надзвичайних
позапланового
відбору
зразків

-

обставин, пов’язаних із хворобами тварин, харчовими отруєннями або
забрудненням харчових продуктів та/або кормів, а також інших ризиків
для
здоров’я
людини
та
інші.
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ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
•

До довгострокового плану
державного контролю вносяться зміни у
разі:
1) зміни законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин;
2) появи нової хвороби або інших загроз для здоров’я людини та/або тварини;
3)
змін
у
структурі,
управлінні
або
функціях
компетентного
органу;
4) якщо за результатами виконання щорічного плану державного контролю, перевірки
системи державного контролю України представниками інших держав, отримання нових
наукових або інших даних, в тому числі рекомендацій міжнародних організацій, виявляється
необхідність внесення відповідних змін.

•

Перегляд та внесення змін до довгострокового плану державного контролю здійснюються не
пізніше 60 днів з моменту виникнення обставин, зазначених у частині третій цієї статті.

-

Планові заходи державного контролю здійснюються відповідно до щорічного плану
державного контролю

-

Щорічний план державного контролю має відповідати довгостроковому плану державного контролю,
ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході та визначати кількість відборів зразків різних видів харчових
продуктів і кормів та їх лабораторних досліджень (випробувань) за визначеними показниками.

-

Щорічний план державного контролю може включати щорічний план державного моніторингу.

-

Щорічний план державного контролю переглядається одночасно з довгостроковим планом державного
контролю
з
урахуванням
положень
статті
24
цього
Закону.
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ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
•

Компетентний орган щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про стан виконання
довгострокового та щорічного планів державного контролю за попередній рік та оприлюднює
звіт на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 1 березня наступного за звітним року.

•

Щорічний звіт у частині інформації, що дозволяє однозначно ідентифікувати оператора
ринку, притягнутого до відповідальності за порушення цього Закону, законодавства про
харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, або щодо потужності якого
було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових
продуктів та/або кормів, оприлюднюється не раніше закінчення строку оскарження
відповідної постанови (рішення), а в разі оскарження - не раніше остаточного вирішення
відповідного
спору
компетентним
органом
або
судом.

-

План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами

-

затверджується Кабінетом Міністрів України та містить заходи, що підлягають невідкладному
здійсненню у разі, якщо корми або харчові продукти, безпосередньо або через довкілля, становлять
загрозу для здоров’я людини та/або тварини і такій загрозі неможливо запобігти або яку не можна
усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних заходів,

-

визначаються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які залучаються за таких
обставин, їхні завдання та повноваження, пов’язані з ліквідацією відповідних загроз, а також порядок
взаємодії та обміну інформацією між відповідними органами.
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•

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЖИВИХ ТВАРИН
Тільки особливості...

•

Компетентний орган визначає бійні та потужності з переробки диких тварин, на яких
присутність державного ветеринарного інспектора не вимагається, якщо за результатами
проведеного компетентним органом аналізу ризиків підтверджено здатність відповідної бійні
та потужності забезпечити безпечність м’яса за умови...

•

державний ветеринарний інспектор або уповноважений ветеринар здійснив передзабійний огляд у
господарстві походження…

•

… помічник державного ветеринарного інспектора, присутній на бійні, пересвідчився в тому, що
інформація про харчовий ланцюг не вказує на порушення вимог до безпечності харчових продуктів і що
загальний стан тварин відповідає законодавству про здоров’я та благополуччя тварин...

-

державний ветеринарний інспектор регулярно пересвідчується в належному виконанні
помічником державного ветеринарного інспектора своїх обов’язків,

-

під час післязабійного огляду помічник державного ветеринарного інспектора оглядає та
відокремлює м’ясо, щодо якого встановлено наявність патологічних змін, від усього іншого
м’яса оглянутої тварини. Зазначене м’ясо зберігається окремо від м’яса, одержаного з інших
тварин…

-

державний ветеринарний інспектор оглядає відокремлене м’ясо, щодо якого встановлено
наявність патологічних змін, та все інше м’ясо, отримане з такої тварини, протягом 12 годин
після
забою.
Виключення
п.3.Ст.29
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-

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЖИВИХ ТВАРИН

•

На потужностях з розбирання та обвалювання м’яса компетентний орган забезпечує
присутність державного ветеринарного інспектора або помічника державного ветеринарного
інспектора під час розбирання та обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує безпечність
м’яса.

•

Порядок визначення боєнь та потужностей з переробки диких тварин, на яких присутність державного
ветеринарного інспектора не вимагається, затверджується центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників
якості
харчових
продуктів
та
у
сфері
ветеринарної
медицини.
(Міністерством).
Помічник державного ветеринарного інспектора допомагає державному
ветеринарному інспектору у виконанні всіх його завдань з урахуванням таких
обмежень (умов):
здійснює лише збір інформації щодо дотримання гігієнічних вимог, а також постійно
діючих процедур, заснованих на принципах НАССР,
надає виключно технічну допомогу, необхідну для виконання завдань державного
ветеринарного інспектора,
інспектор
регулярно
перевіряє
роботу
свого
помічника.
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•

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЖИВИХ ТВАРИН
Щодо благополуччя тварин під час здійснення державного контролю свіжого м’яса

•

Державний ветеринарний інспектор, який виявив ознаки порушення оператором ринку законодавства
про здоров’я та благополуччя тварин під час забою, перевіряє застосування таким оператором ринку
коригувальних дій та запобіжних заходів,

•

Державний ветеринарний інспектор, який виявив порушення законодавства про здоров’я та
благополуччя тварин під час транспортування, зобов’язаний вжити необхідних заходів, встановлених
законом,

•
-

Помічник державного ветеринарного інспектора, зобов’язаний негайно повідомити про це державного
ветеринарного
інспектора...
Державний контроль
сирого молока та молозива…

-

Оператор ринку зобов’язаний розробити та впровадити процедури
періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загального
бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин. Якщо
за результатами такої перевірки виявляється невідповідність, оператор
ринку має негайно повідомити про це компетентний орган. Якщо протягом
трьох місяців з дати такого повідомлення зазначену невідповідність не
усунуто, відправлення сирого молока з відповідного господарства
забороняється. Така заборона застосовується до моменту надання
оператором ринку компетентному органу підтвердження усунення
невідповідності.
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ
•
•
•
•

-

Вантажі із продуктами, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України,
підлягають заходам державного контролю, що здійснюються державним ветеринарним
інспектором у формі перевірок на призначеному прикордонному інспекційному посту.
Вантаж повинен супроводжуватися оригіналами міжнародного сертифіката та інших
документів, які вимагаються згідно із законом, а також оригіналом загального ветеринарного
документа на ввезення, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України,
окрім: вантажів, які ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових
досліджень за умови попереднього надання компетентному органу інформації про такі продукти,
пересилаються малими партіями фізичним особам за умови, що такі продукти не призначені для подальшого
використання
у
підприємницькій
діяльності,
Композитні продукти, не включені до затвердженого відповідно до частини
четвертої цієї статті переліку продуктів, що підлягають державному контролю
на призначених прикордонних інспекційних постах, контролюються у порядку,
визначеному статтею 56 цього Закону.
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ
•
•
•

•
•

-

Не підлягають включенню до переліку продуктів, що підлягають державному контролю
композитні продукти, які відповідають одночасно таким умовам:
не містять у своєму складі м’ясних продуктів;
складаються менше ніж наполовину з переробленого молочного продукту та є придатними для тривалого
зберігання при температурі навколишнього середовища або під час виробництва були піддані кулінарній чи
термічній обробці всього продукту у спосіб, за якого відбувається повна денатурація сировини, або з
переробленого рибного чи яєчного продукту;
запаковані або герметично закриті в чистих контейнерах;
містять маркування українською мовою та супроводжуються документом, що в сукупності забезпечує
надання інформації про категорію/вид композитного харчового продукту, країну походження, виробника,
інгредієнти,
обсяг
і
кількість
упаковок
композитного
харчового
продукту.

Композитний продукт - харчовий продукт, що одночасно містить у своєму складі
перероблені харчові продукти тваринного походження та харчові продукти
рослинного походження, включаючи такі, в яких переробка первинної продукції є
невід’ємною частиною виробництва кінцевого харчового продукту Ст. 1.

25

•

•

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ
Фізична перевірка вантажів із продуктами здійснюється з метою з’ясування відповідності
стану продуктів їх характеристикам, зазначеним у міжнародному сертифікаті та інших
документах, що вимагаються згідно із законом, а також визначення відповідності таких
продуктів іншим вимогам законодавства.

Фізична перевірка може включати такі види досліджень (випробувань):
- прості дослідження (випробування);
- та/або лабораторні дослідження (випробування).

•

Якщо результати лабораторних досліджень (випробувань), які здійснюються в межах фізичної
перевірки вантажу з продуктами, не можуть бути отримані негайно, але в результаті
документальної перевірки і перевірки відповідності не виявлено загрози для життя та/або
здоров’я людини та/або тварини, державний ветеринарний інспектор призначеного
прикордонного інспекційного посту дозволяє випуск вантажу у вільний обіг.

-

Державний ветеринарний інспектор призначеного прикордонного інспекційного
посту повідомляє про відправлення такого вантажу державного інспектора,
відповідального за потужність призначення вантажу, із внесенням відповідної
інформації до інформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу.
У разі отримання результатів лабораторних досліджень (випробувань), які
свідчать про небезпечність вантажу, відповідні продукти відкликаються з обігу
оператором
ринку
за
його
рахунок.
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ
Компетентний орган встановлює меншу, ніж 100 відсотків, періодичність фізичних перевірок
вантажів із продуктами, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, якщо вони
відповідають таким вимогам:
• 1) походять з країни, що внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється
ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;
• 2) походять із потужності, яка внесена до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється
ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;
• 3) супроводжуються оригіналами міжнародного сертифіката та інших документів, які
вимагаються згідно із законом.
•
•

-

Зменшення періодичності фізичних перевірок також здійснюється відповідно до угоди про еквівалентність,
укладеної між компетентним органом та компетентним органом країни-експортера.
Компетентний орган забезпечує проведення фізичних перевірок зі зменшеною періодичністю у спосіб, що не
дозволяє оператору ринку передбачити, який вантаж буде підданий таким перевіркам.

Умови при яких відбір зразків стає законним, визначені та описані у ч. 1.
Ст. 45.
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ
•

-

-

Перелік призначених прикордонних інспекційних постів із зазначенням їх місцезнаходження та
видів продуктів, які переміщуються через такі пости, затверджується Кабінетом Міністрів
України.
• Призначені пункти пропуску розташування у пункті пропуску через державний кордон України.
У разі географічних обмежувальних чинників (розвантажувальна пристань, гірський перевал
тощо) можливим є розташування призначеного прикордонного інспекційного поста на певній
відстані від пункту пропуску через державний кордон України, а на залізничному транспорті на
першій
станції,
визначеній
Кабінетом
Міністрів
України;

Необхідна наявність приміщень та холодильних камер для зберігання зразків
продуктів, відібраних для досліджень (випробувань) та/або продуктів, які не було
дозволено для випуску у вільний обіг державним ветеринарним інспектором цього
призначеного прикордонного інспекційного поста;
Наявність обладнання для швидкого обміну інформацією, зокрема з іншими
призначеними прикордонними інспекційними постами, через інформаційнотелекомунікаційну систему компетентного органу;
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРДОНІ РЕІМПОРТ
Реімпорт
вантажів
із
продуктами
Державний ветеринарний інспектор дозволяє реімпорт вантажів із продуктами, які вивезені
(переслані) за межі митної території України та яким було відмовлено у ввезенні іншою країною,
якщо:
• документальна перевірка, перевірка відповідності та за необхідності фізична перевірка
вантажу з продуктами підтверджують його відповідність законодавству. Фізична перевірка
вантажу з продуктами проводиться лише у разі появи за результатами його документальної
перевірки та перевірки відповідності обґрунтованої підозри щодо невідповідності;
• вантаж
повертається
безпосередньо
до
потужності
походження
вантажу;

-

вантаж із продуктами перевозиться у герметичних транспортних
засобах (контейнерах), опломбованих державним ветеринарним
інспектором у спосіб, що забезпечує можливість встановлення факту
відчинення опломбованої частини транспортного засобу особою, яка не
має для цього необхідних повноважень.

29

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТІВ НЕТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
•

•

•

Компетентний орган забезпечує здійснення регулярних заходів державного контролю
вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного
походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Зазначені заходи
здійснюються на основі ризик-орієнтованого підходу відповідно до щорічного плану державного
контролю або позапланово у випадках, визначених законодавством про державний контроль.
Система заходів державного контролю вантажів з харчовими продуктами нетваринного
походження та кормами нетваринного походження має охоплювати всі аспекти
законодавства про харчові продукти та корми.
Державний контроль вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та
кормами нетваринного походження може здійснюватися у будь-якому пункті пропуску на
державному кордоні України або в зоні митного контролю на митній території України, якщо
інше не передбачено цим Законом.
Заходи державного контролю, зазначені у частині першій цієї статті, включають
документальну перевірку, перевірку відповідності та фізичну перевірку, що здійснюються з
періодичністю,
затвердженою
компетентним
органом.
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Державний контроль країни-експортера
Державний контроль країни-експортера передбачає оцінку:
• ресурсів компетентного органу країни-експортера, у тому числі засобів діагностики;
• наявності та використання документованих систем та процедур державного контролю;
• ситуації, пов’язаної із здоров’ям тварин, зоонозами та здоров’ям рослин, а також процедур
повідомлення відповідних міжнародних організацій про спалахи хвороб тварин і рослин;
• гарантій, наданих країною-експортером щодо відповідності (еквівалентності) її системи
державного контролю законодавству України про харчові продукти та корми, здоров’я та
благополуччя
тварин.
ЗАПИТАЛЬНИК до країни експортера повинен містити інформацію щодо загальної
організації та управління системою державного контролю, яка охоплює:
★ законодавство у сфері санітарних та фітосанітарних заходів,
★ інформацію про процедури контролю, виробництва та карантинної обробки,
★ процедури оцінки ризику, фактори, що беруться до уваги при визначенні
належного рівня санітарного або фітосанітарного захисту,
★ істотні зміни у структурі та функціонуванні системи державного контролю
країни-експортера, що сталися після попереднього отримання відповідної
інформації...
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Державний контроль країни-експортера
Періодичність державного контролю країни-експортера компетентним органом України
визначається на основі:
• обсягів і характеру імпорту з країни-експортера;
• результатів заходів державного контролю, здійснених компетентним органом України в
країні-експортері;
• результатів заходів державного контролю під час імпорту з країни-експортера,
• інформації про появу хвороб або інших загроз для здоров’я людини та/або тварини внаслідок
імпорту
відповідних
видів
продуктів
з
країни-експортера;

Порядок здійснення державного контролю в країнахекспортерах затверджується Кабінетом Міністрів України і
має передбачати процедури здійснення заходів державного
контролю у країнах-експортерах, з якими укладено угоди про
еквівалентність, а також в інших країнах-експортерах.
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Спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів
Спеціальні умови імпорту встановлюються на основі оцінки ризику, якою підтверджується
наявність відповідної загрози для здоров’я людини та/або тварини, та можуть включати:
•
•
•
•

затвердження переліку країн-експортерів, з яких дозволяється ввезення (пересилання) на митну територію
України вантажів з окремими видами харчових продуктів та кормів…
затвердження спеціальних форм міжнародних сертифікатів,
Спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів можуть бути встановлені для одного виду харчового
продукту або корму чи для групи харчових продуктів або кормів. Вони можуть запроваджуватися щодо країни, її
окремої території (зони або компартмента) або групи країн.
Спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

У разі належного виконання угоди про еквівалентність та/або отримання
задовільних результатів державного контролю країни-експортера,
проведеного відповідно до статті 59 цього Закону, компетентний орган
має право прийняти рішення про визнання еквівалентності системи
державного контролю країни-експортера (окремої частини такої системи)
та системи державного контролю України.
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ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
Введення поняття на рівні закону - Вартість державного контролю, що фінансується за рахунок
операторів ринку.
Розмір плати за здійснення державного контролю, що фінансується операторами ринку,
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у
сфері ветеринарної медицини, спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Міністерство щороку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті калькуляцію розміру плати за
здійснення державного контролю, а також звіт про використання коштів, отриманих від
операторів ринку як плата за здійснення державного контролю.

Державний контроль, що фінансується за рахунок
операторів ринку визначено Стаття 64.
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ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 64. Державний контроль, що фінансується за рахунок операторів ринку…
1. Державний контроль фінансується за рахунок операторів ринку або уповноважених ними осіб у
таких
випадках:
1) здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, крім
державного контролю, що здійснюється в межах щорічного плану державного моніторингу;
2) здійснення передзабійного та післязабійного огляду відповідно до законодавства;
3) здійснення позапланових заходів державного контролю, крім позапланових заходів, що
проводяться:
- за зверненням фізичної особи про порушення оператором ринку її законних прав, якщо за
результатами
здійснення
цих
заходів
такі
порушення
не
було
підтверджено;
- на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, якщо за результатами здійснення цих
заходів
така
невідповідність
не
була
підтверджена.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ...
Оператори ринку несуть відповідальність за такі правопорушення, які є новими для
законодавства України: деякі порушення для прикладу.
• не дотримання гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів або кормів,
якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, (юр. осіб десяти
мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі шести мінімальних заробітних плат).
• виробництво та/або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої
потужності, якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом, (юридичних осіб у
розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат).
• виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного
дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом,
(юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних
заробітних плат)
- щодо не впровадження на потужностях постійно діючих процедур,
заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР), - (на юридичних осіб у розмірі
тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі
п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат).
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ...
•

•
•
•

реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо
це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, - (юридичних осіб у розмірі восьми
мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат).
щодо забезпечення простежуваності, передбачених законодавством про харчові продукти та
корми, (тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат).
не відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів (юридичних осіб у
розмірі тридцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі тридцяти мінімальних заробітних
плат).

невиконання рішення посадової особи компетентного органу, його територіального органу про
знищення небезпечного харчового продукту, допоміжних матеріалів для переробки,
небезпечних кормів або кормових добавок (юридичних осіб у розмірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат, на
фізичних
осіб
підприємців
у
розмірі
десяти
мінімальних
заробітних
плат).
- ненадання, несвоєчасне надання, надання недостовірної інформації
на вимогу посадової особи компетентного органу або його
територіального органу (юридичних осіб у розмірі п’яти мінімальних заробітних
плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат).
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•

•
•

Штраф за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми може бути
накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року
з дня його вчинення.
Протокол про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми (далі протокол) за результатами здійснення заходів державного контролю мають право складати
державні інспектори та державні ветеринарні інспектори.
Справа розглядається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання відповідною
посадовою особою протоколу та інших матеріалів справи. За письмовим клопотанням особи,
щодо якої складено протокол, розгляд справи відкладається, але не більше ніж на десять
робочих днів, для подання нею додаткових матеріалів або з інших поважних причин.
- Час і місце розгляду справи повідомляються особі, щодо якої
складено протокол, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня її
розгляду. Повідомлення про час і місце розгляду справи вручається
особі, щодо якої складено протокол, або її представникові під
розписку або надсилається їй рекомендованим поштовим
відправленням з повідомленням про вручення.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ...
•

•

-

Справа може бути розглянута за відсутності особи, щодо якої складено протокол, якщо є
відомості про її належне повідомлення про час і місце розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи.
За результатами розгляду справи головний державний інспектор (головний державний
ветеринарний
інспектор)
виносить
одну
з
таких
постанов:
1)
про
накладення
штрафу;
2) про закриття справи.
Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або
обігу харчових продуктів та/або кормів повинно обмежувати
відповідну господарську діяльність лише в частині, що є
необхідною та достатньою для усунення загрози для життя
та/або здоров’я людини та/або тварини, та має визначати,
який конкретний вид діяльності та з використанням якої
потужності (її частини) підлягає тимчасовому припиненню.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ...
•

Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або
кормів набирає чинності з моменту його вручення операторові ринку і оприлюднення на
офіційному веб-сайті компетентного органу та діє протягом визначеного таким рішенням
строку, але не більше 10 робочих днів.

-

Якщо для усунення оператором ринку порушення законодавства про
харчові продукти та/або корми необхідно припинити виробництво та/або
обіг харчових продуктів та/або кормів на час, що перевищує граничний
строк, встановлений частиною другою цієї статті (10 днів), головний
державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор)
звертається в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України, до суду з позовом про зобов’язання оператора ринку
тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів
та/або кормів. Позов про зобов’язання оператора ринку тимчасово
припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів та/або кормів має
бути подано до суду не пізніше закінчення строку дії рішення про
тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів
та/або кормів.
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•

•

-

Цей Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня його опублікування, крім:
частини другої статті 32 цього Закону (ідентифікаційна позначка наноситься на харчові продукти...), яка
набирає
чинності
через
два
роки
з
дня
опублікування
цього
Закону;
пункту 2 частини другої статті 31, (кваліфікаційні вимоги для помічників інспекторів), частин першої - четвертої
статті 34, (простежуваність харчового ланцюга подання інформації) частини першої статті 61 цього Закону (
реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на
митну територію України) , які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього
Закону;
підпунктів "ґ", "д", "з" підпункту 2, абзаців першого і другого підпункту 3, підпункту "в", абзаців першого і четвертого підпункту "ґ",
підпунктів "е", "з", "и", "й" підпункту 4, підпункту 8, абзаців першого, четвертого і п’ятого підпункту 9 пункту 5, пункту 7 цього
розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

компетентний орган має право надавати повноваження державного ветеринарного
інспектора, крім повноважень щодо проведення аудиту, особі, яка працює в системі
компетентного органу та має освіту у галузі ветеринарної медицини або охорони здоров’я, у
тому числі якщо вона не відповідає вимогам, передбаченим статтею 13 цього Закону
компетентний орган має право надавати повноваження офіційного
ветеринарного лікаря спеціалісту ветеринарної медицини, у тому числі
якщо він не відповідає вимогам, передбаченим статтею 13 цього Закону
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• Протягом п’яти років з дня опублікування цього Закону:
•

•

•

призначеними прикордонними інспекційними постами та призначеними пунктами пропуску на
державному кордоні України для цілей цього Закону вважаються всі пункти пропуску на
державному кордоні України та зони митного контролю на митній території України,
визначені відповідно до митного законодавства, у тому числі якщо вони не відповідають
вимогам цього Закону;
вантажі, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, підлягають
документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам у пунктах
пропуску через державний кордон України або зонах митного контролю на митній території
України відповідно до вимог, встановлених розділом VII цього Закону,
повідомлення про надходження вантажів, надсилаються електронною поштою до
територіального
органу
компетентного
органу,
відповідального
за
здійснення
документальних перевірок, перевірок відповідності та фізичних перевірок у відповідному
пункті пропуску через державний кордон України або зоні митного контролю на митній
території України, на яку відправляється вантаж;
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•

•
•

До 1 січня 2021 року компетентний орган має право уповноважувати на проведення
лабораторних досліджень (випробувань) на трихінельоз для цілей державного контролю
лабораторії, які не є акредитованими лабораторіями та розташовані на бійнях або
потужностях з розбирання диких тварин, якщо результати проведеної компетентним
органом перевірки підтверджують здатність таких лабораторій забезпечувати належну
якість відповідних досліджень.
у статті 34 Закону України
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів:
абзац
перший
частини
другої
викласти
в
такій
редакції:
"2. Забороняється здійснювати забій свійських копитних тварин, диких ссавців, вирощених на фермі, відмінних
від зайцеподібних, а також забій свійської птиці та кролів не на бійні, що має експлуатаційний дозвіл. Ця норма
не стосується забою зазначених тварин в обсязі, що не перевищує трьох голів свійських парнокопитних тварин
або інших копитних тварин на тиждень, за умови проведення передзабійного та післязабійного огляду
державним ветеринарним інспектором або уповноваженим ветеринаром у порядку, затвердженому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, а також
п’яти голів свійської птиці, кролів на день";
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У Законі України "Про ветеринарну медицину"
• зона або компартмент, вільні від хвороби тварин, що підлягає повідомленню, - зона або компартмент, в яких

•

-

відсутність певної хвороби тварин підтверджується виконанням вимог щодо вільного статусу, встановлених
відповідними міжнародними організаціями. Всередині зони або компартмента повинні ефективно проводитися
відповідні заходи контролю (локалізації) стосовно товарів та інших об’єктів, які можуть переносити відповідні
хвороби тварин, включаючи транспортні засоби";
"зона або компартмент з незначною присутністю хвороби, що підлягає повідомленню, - зона або компартмент
всієї країни, її частини, декількох країн або їх частин, де за визначенням адміністрації ветеринарної медицини
хвороба тварин присутня на низькому рівні і в якій вживаються ефективні заходи обстеження, контролю
(локалізації)
або
ліквідації";
"компартмент - тваринна субпопуляція одного або декількох господарств з єдиною системою управління
біологічною безпекою, що має окремий ветеринарно-санітарний статус щодо однієї або кількох хвороб,
стосовно
яких
запроваджено
заходи
нагляду,
контролю
та
біологічної
безпеки";

статтю
2
доповнити
частиною
третьою
такого
змісту:
"Цей Закон діє з урахуванням особливостей, визначених Законом України
"Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя
тварин"...
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Частину першу статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 40, № 51, ст. 833)
доповнити пунктом 33 такого змісту:
"33) виробництво ветеринарних препаратів";
статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною
шостою такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, його територіальні органи зобов’язані забезпечити
дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин", виключно вимог частин першої, четвертої, шостої - сьомої, абзацу другого частини десятої, частин
дванадцятої - чотирнадцятої статті 4, частин першої (крім вимоги щодо отримання погодження центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного контролю,
або відповідного державного колегіального органу на проведення позапланового заходу) та третьої статті 6,
частин першої - четвертої, шостої, восьмої - десятої статті 7, частин першої та другої статті 12, статей 13-18,
20, 21 цього Закону";
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