Додаток 1
ФОРМА
переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)
Сфера державного нагляду (контролю) господарська діяльність щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та
практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу
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*ДіяльРизик настання негативних
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наслідків
частини,
коду
(контролю)
пункту,
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перша статті
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Забороняється
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навколишнє
статті 13
природнє
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дотримання
передбаченої
технології
використання.
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що призначені
для науководослідних цілей
або державних
апробацій
(випробовувань).
Дозвіл на
ввезення
продукції,
отриманої з
використанням
ГМО,
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науководослідних цілей,
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Міністрів
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здійснення
комплексу

Сільськогосподарські
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ських культур,
здоров’ю
створених на
людей.
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Суб’єкт
господарювання
ввозить в Україну
ГМО за наявністю
дозволу на
ввезення для
науково-дослідних
цілей або з метою
проведення
державної
апробації
(випробувань)

Суб’єкт
господарювання
здійснює комплекс
заходів щодо
попередження
неконтрольованого

заходів, що
попереджують
неконтрольоване
вивільнення
ГМО у
навколишнє
природне
середовище

та
практичного
використання
ГМО у
відкритих
системах

основі ГМО, але не
внесених до
Державного
Навколишнє
реєстру ГМО.
природнє
подія № 4.1
негативний
середовище Використання та
наслідок
(О4)
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№ 4.1.1
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Забруднення
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середовища
ГМ
рослинами.
подія № 4.2
негативний
Вивільнення в
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№ 4.2.1
природне
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Державного
середовища
реєстру ГМО.
ГМ
рослинами.
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*Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)
Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
Код КВЕД 01.12 Вирощування рису;
Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
Код КВЕД 01.14 Вирощування цукрової тростини;
Код КВЕД 01.15 Вирощування тютюну;
Код КВЕД 01.16 Вирощування прядивних культур;
Код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культу;
Код КВЕД 01.21 Вирощування винограду;
Код КВЕД 01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів;

вивільнення ГМО
у навколишнє
середовище

Код КВЕД 01.23 Вирощування цитрусових;
Код КВЕД 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;
Код КВЕД 01.26 Вирощування олійних плодів;
Код КВЕД 01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв;
Код КВЕД 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
Код КВЕД 01.29 Вирощування інших багаторічних культур;
Код КВЕД 01.30 Відтворення рослин;
Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство;
Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;
Код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами;
Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Код КВЕД 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами;
Код КВЕД 46.9 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих
магазинах;
Код КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
Код КВЕД 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

