ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження Порядку
ідентифікації та реєстрації свиней"
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней" розроблено з
метою врегулювання порядку проведення ідентифікації та реєстрації свиней, що
утримуються у господарствах фізичних та юридичних осіб, із врахуванням складної
епізоотичної ситуації в країні, а також приведення у відповідність до Закону
України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині визначення термінів,
строків подання, внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин (далі –
Реєстр тварин), оформлення ідентифікаційних документів свиней з врахуванням
вимог вказаного Закону та законодавства Європейського Союзу.
Наразі в Україні спостерігаються спалахи африканської чуми свиней. З
огляду на Інструкцію щодо профілактики та боротьби з африканською чумою
свиней та з метою отримання достовірної інформації про чисельність поголів’я
свиней на території країни вкрай важливою є індивідуальна ідентифікація
свинопоголів’я, що дозволить в разі виникнення спалахів АЧС на певній території
забезпечити повний облік поголів’я, визначити походження тварин, що прибули з
інших областей та районів, та при вирішенні питання компенсації за вилучених
свиней ясно бачити власників таких тварин.
Головними чинниками впливу та контролю епізоотичної ситуації – є чітке
уявлення про наявне поголів’я свиней, що утримуються фізичними особами, та
посилення контролю за переміщенням свиней та їх тушами (продуктами забою).
Неналежна ідентифікація товарних свиней, що утримуються та розводяться
фізичними особами, ставить під загрозу епізоотичну ситуацію в країні, охорону
території держави від проникнення особливо небезпечних збудників хвороб,
захист тварин і населення та зумовлена відсутністю державної підтримки, важелів
впливу на власників тварин, можливості проведення ідентифікації методом
татуювання без наслідків травмування та загибелі тварини.
При проведенні ідентифікації товарних свиней, які належать фізичним
особам, шляхом нанесення на них татуювання з номером населеного пункту
мають місце проблеми неможливості виконання таких положень наказу
Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 497 "Про
запровадження ідентифікації та реєстрації свиней" щодо порядку ідентифікації та
реєстрації свиней, а саме:
неможливість забезпечення сільськими радами і головними управліннями
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій ідентифікації
свиней, що належать власникам – фізичним особам, шляхом татуювання – через
високу вартість пристрою для татуювання;
неможливість провести облік тварин на території населеного пункту;
невизначення порядку переміщення свиней між господарствами власників
– фізичних осіб, і, відповідно неможливість відслідкувати переміщення окремих
тварин від власника до власника.

2. Мета і шляхи її досягнення
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Метою прийняття проекту наказу є отримання повної та достовірної
інформації щодо наявного поголів’я свиней у фізичному секторі, що можливо
виключно через їх індивідуальну нумерацію. Мета реалізується шляхом
індивідуальної ідентифікації кожної тварини, тобто прикріплення на кожну свиню
бирок з індивідуальним номером з подальшою їх реєстрацією у Реєстрі тварин.
Реалізувати вказану мету доцільно шляхом затвердження нової редакції
Порядку ідентифікації та реєстрації свиней, який забезпечить
регулювання
переміщень груп свиней, визначить порядок та вік ідентифікації свиней, які
належать фізичним особам, та переміщення таких свиней між господарствами
власників – фізичних осіб.

3. Правові аспекти

Нормативно-правове регулювання ідентифікації та реєстрації свиней
здійснюється:
Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";
наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 р. №
497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 103/10383;
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25
вересня 2012 № 578 "Про затвердження положення про Єдиний державний реєстр
тварин", зареєстрований у Мін’юсті 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025.
Реалізація акта не потребує внесення змін до інших чинних чи розроблення
нових нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.

5. Позиція заінтересованих урядових органів

Проект наказу потребує погодження у Державній регуляторній службі
України та проведення реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не
територіальних одиниць.

стосується

питання

розвитку

адміністративно-

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які
можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для проведення громадських обговорень проект наказу розміщено на
офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. Всі
пропозиції та зауваження громадськості розглядаються відповідно до чинного
законодавства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження обов'язкової ідентифікації і реєстрації свиней потребує
державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта відповідно до
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
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діяльності", оскільки передбачається вирішити проблему ідентифікація свиней, що
належать власникам – фізичним особам, контроль переміщення таких свиней.
Проект наказу охоплює всіх власників свиней – юридичних та фізичних
осіб.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту наказу очікуються можливості:
швидкого і точного простежування господарства походження та всіх
господарств перебування тварини, від якої отримано тваринницьку продукцію;
зменшення вартості виробництва бирок для ідентифікації свиней;
посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і
походженням продукції тваринництва;
оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини та ветеринарносанітарних заходів щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації
інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
забезпечення єдиних принципів ідентифікації свиней, їх державного обліку
та реєстрації;
забезпечення державних органів і власників/утримувачів тварин
інформацією про тварин;
одержання інформації щодо поголів'я, місць знаходження тварин для
поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва;
контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених
для виконання державних програм підтримки виробників тваринницької продукції;
інтегрування до загальноєвропейського ринку тваринницької продукції.
Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України
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