
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань аграрної та земельної політики 

___________________________________________________ 
 

                                  Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                               

   

 
                                                                                     

 

                                                  

від 27 січня 2021 року                         

Протокол № 49 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»  

(реєстр. № 4396 від 18.11.2020) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин (реєстр. № 4396), 

поданий народними депутатами України Юрчишиним П.В., Салійчуком О.В.,             

Нікітіною М.В., Кучером М.І., Чорноморовим А.О. та Чернявським С.М., 

Комітет відзначає наступне.  

Законопроект реєстр. № 4396 розроблено на виконання пунктів 52-55 

розділу ІІ Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та 

фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Для забезпечення повноцінного державного регулювання у сфері 

ідентифікації та реєстрації тварин законодавство України має бути приведено 

у відповідність до положень: 

Регламенту Комісії (ЄС) № 494/98 від 27 лютого 1998 року, яким 

встановлюються правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 щодо 

мінімальних адміністративних санкцій в рамках системи ідентифікації і 

реєстрації великої рогатої худоби; 

Регламенту Комісії (ЄС) № 1082/2003 від 23 червня 2003 року, яким 

встановлюються детальні правила імплементації Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 у частині мінімального рівня контролю 

у рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби; 

Регламенту Комісії (ЄС) № 1505/2006 від 11 жовтня 2006 року щодо 

застосування Регламенту Ради (ЄС) № 21/2004 стосовно мінімальної кількості 

перевірок, що проводяться стосовно ідентифікації і реєстрації овець та кіз; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran395#n395


  Законопроект має на меті: 

встановити єдині правила державного нагляду і контролю за 

ідентифікацією та реєстрацією тварин в господарствах операторів ринку 

тварин; 

удосконалити ефективний та дієвий засіб виявлення, локалізації, 

контролю і при можливості ліквідації хвороб тварин, занесених на територію 

України; 

спростити механізм відшкодування коштів з Державного бюджету 

України за проведену ідентифікацію тварин для власників тварин - фізичних 

осіб; 

визначити складові системи ідентифікації та реєстрації тварин. 

Прийняття проекту Закону дозволить: забезпечити належний облік 

тварин; виконання міжнародних зобов’язань щодо торгівлі тваринами, 

продукцією тваринного походження; підвищити перспективи відкриття нових 

ринків збуту для сільськогосподарських тварин та продукції з них; покращити 

санітарно-епідемічну та епізоотичну ситуацію в країні; посилити охорону 

території України від занесення особливо небезпечних хвороб тварин та 

хвороб, спільних для людей і тварин; виконувати міжнародні зобов’язання 

України у зазначеній сфері.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку висловило зауваження до законопроекта.  

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації 

тварин (реєстр. № 4396), прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні сесії Верховної Ради 

України при розгляді законопроекту визначити Голову Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т. 

 

 

Голова Комітету                                                                       М. СОЛЬСЬКИЙ 
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