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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»

Чинна редакція
Редакція з урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про карантин рослин»
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 
(…)
карантин - утримання об'єктів регулювання у визначених місцях для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування, фітосанітарної експертизи та/або обробки; 
карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) - офіційний документ, що дозволяє імпорт або транзит об'єктів регулювання відповідно до визначених фітосанітарних заходів;
карантинна зона - територія, на якій запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму; 
(…)
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 
(…)
карантин - утримання об'єктів регулювання у визначених місцях для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування, фітосанітарної експертизи та/або обробки; 
виключити



карантинна зона - територія, на якій запроваджено карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму; 
(…)
 Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин 
 До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належать: 
 забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин; 
 розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм; 
 спрямування та координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин; 
 укладення міжнародних договорів від імені Уряду України, включаючи договори про визнання еквівалентності певних фітосанітарних заходів; 
 запровадження та скасування карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом; 
 встановлення для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, переліку платних послуг та їх розміру; 
 затвердження переліку об'єктів регулювання, порядку видачі карантинного дозволу, карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та строку їх дії; 
 здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин відповідно до Конституції та законів України. 

 Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин 
 До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належать: 
 забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин; 
 розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм; 
 спрямування та координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин; 
 укладення міжнародних договорів від імені Уряду України, включаючи договори про визнання еквівалентності певних фітосанітарних заходів; 
 запровадження та скасування карантинного режиму в порядку, встановленому цим Законом; 
 встановлення для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, переліку платних послуг та їх розміру; 
 затвердження переліку об'єктів регулювання, карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та строку їх дії; 

 здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин відповідно до Конституції та законів України. 
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин 
 До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, належать: 
 { Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання занесенню та/або поширенню; 
 розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин; 
 ведення баз даних та інформування громадськості та заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих організмів; 
 проведення інспектування та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання; 
 здійснення державного контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 
 видача відповідно до закону карантинних дозволів; 
 здійснення координації моніторингу, виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів в Україні; 
 підготовка переліку регульованих шкідливих організмів; 
підготовка переліку об'єктів регулювання; 









здійснення контролю за використанням біологічних контрольних організмів; 
підготовка подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму; { Абзац тринадцятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину рослин; 
контроль за проведенням фумігації (знезараження) особами об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон; 
{ Абзац шістнадцятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
представництво України у міжнародних організаціях відповідно до встановленого законом порядку; 
проведення спеціальних досліджень спільно з національними організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання фітосанітарним правилам; 
надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження; 
встановлення спеціально визначеного відсотка вантажів, які підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю; 
ведення загальнодержавного реєстру осіб, діяльність яких відповідно до статті 27 цього Закону підлягає реєстрації; 
надання відповідей на запити стосовно фітосанітарних заходів. 
 { Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 } 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, для виконання своїх повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями.
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, належать: 
 { Абзац другий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання занесенню та/або поширенню; 
 розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин; 
 ведення баз даних та інформування громадськості та заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих організмів; 
 проведення інспектування та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання; 
 здійснення державного контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 
виключити 
 здійснення координації моніторингу, виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів в Україні; 
 підготовка переліку регульованих шкідливих організмів; 
підготовка переліку об'єктів регулювання, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об'єкти регулювання;
здійснення контролю за використанням біологічних контрольних організмів; 
підготовка подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування карантинного режиму; { Абзац тринадцятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину рослин; 
контроль за проведенням фумігації (знезараження) особами об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон; 
{ Абзац шістнадцятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
представництво України у міжнародних організаціях відповідно до встановленого законом порядку; 
проведення спеціальних досліджень спільно з національними організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання фітосанітарним правилам; 
надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження; 
встановлення спеціально визначеного відсотка вантажів, які підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю; 
ведення загальнодержавного реєстру осіб, діяльність яких відповідно до статті 27 цього Закону підлягає реєстрації; 
надання відповідей на запити стосовно фітосанітарних заходів. 
 { Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 } 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, для виконання своїх повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями.
Стаття 12. Права та обов'язки осіб щодо карантину рослин 
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території. 
Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються відповідно до закону. 
Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів, мають право на відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані: 
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи; 
виконувати розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, щодо проведення відповідних карантинних заходів; 
зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин, якщо це вимагається згідно із статтею 27 цього Закону; 
подавати на вимогу спеціалістів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відомості про об'єкти регулювання; 
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів; 
надавати державним фітосанітарним інспекторам безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому цим Законом; 
сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів; 
зберігати усі фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати та карантинні дозволи протягом одного року починаючи з дати видачі. 
(…)
Стаття 12. Права та обов'язки осіб щодо карантину рослин 
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами, мають право одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території. 
Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються відповідно до закону. 
Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів, мають право на відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані: 
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи; 
виконувати розпорядження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, щодо проведення відповідних карантинних заходів; 
зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин, якщо це вимагається згідно із статтею 27 цього Закону; 
подавати на вимогу спеціалістів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відомості про об'єкти регулювання; 
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів; 
надавати державним фітосанітарним інспекторам безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому цим Законом; 
сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів; 
зберігати усі фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати протягом одного року починаючи з дати видачі. 
(…)
Стаття 35. Заборона або обмеження імпорту 
 Забороняється імпорт об'єктів регулювання, що: 
 заражені карантинними шкідливими організмами; 
 можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію України; 
 можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту. 
 Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю здійснюється за наявності карантинного дозволу.
(…)
Стаття 35. Заборона або обмеження імпорту 
 Забороняється імпорт об'єктів регулювання, що: 
 заражені карантинними шкідливими організмами; 
 можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію України; 
 можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту. 
виключити 



(…)
Стаття 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів 
 Імпортні і транзитні вантажі з об'єктами регулювання повинні відповідати таким вимогам: 
 бути вільними від карантинних організмів; 
 супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів; 
 супроводжуватися карантинними дозволами; 
 не походити з об'єкта або зони виробництва чи переміщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, що підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин країни - експортера або транзиту. 
(…)
Стаття 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів 
 Імпортні і транзитні вантажі з об'єктами регулювання повинні відповідати таким вимогам: 
 бути вільними від карантинних організмів; 
 супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів; 
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 не походити з об'єкта або зони виробництва чи переміщуватися через зону, на яку поширюється карантинний режим, що підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин країни - експортера або транзиту. 
(…)
Стаття 37. Карантинний дозвіл на імпорт або транзит 
 Імпортні та транзитні вантажі з об'єктами регулювання ввозяться на територію України за наявності карантинного дозволу. 
 Карантинний дозвіл видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. 
 Порядок оформлення карантинного дозволу і встановлення розміру плати за видачу карантинного дозволу визначається Кабінетом Міністрів України. 
 Карантинний дозвіл на транзит не вимагається на об'єкти регулювання, які переміщуються транзитом територією України у герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах, за умови, що опломбування, здійснене митним органом країни-експортера, є непошкодженим. Дане положення не застосовується до реекспортних вантажів. 
 При оформленні карантинного дозволу враховується: 
 передбачене використання об'єктів регулювання; 
 географічні та інші характеристики України, країни походження, країни реекспорту і транзиту, які впливають на здатність регульованих шкідливих організмів виживати, укорінюватися та поширюватися; 
 існування в країні походження зон, вільних від карантинних організмів, або зон з незначною їх наявністю, імпорт або транзит з яких не викликає ризику занесення карантинного організму; 
 ефективність іноземної національної організації захисту рослин у країні походження або реекспорту відносно України, яка визначена відповідно до статті 18 цього Закону; ефективність фітосанітарних заходів, що здійснюються у країні походження чи реекспорту, та вимоги до походження об'єктів регулювання з виробничих ділянок, вільних від карантинних організмів, результати проведення фітосанітарної експертизи в країні походження чи реекспорту; 
 ефективність та ризик, пов'язані з карантинним наглядом з метою моніторингу вантажу. 
 Карантинні дозволи на імпорт і транзит визначають фітосанітарні заходи, що мають бути здійснені до відправлення вантажу імпортером та після його ввезення. 
 Карантинний дозвіл на імпорт біологічних контрольних організмів видається на підставі інструкцій та рекомендацій відповідних міжнародних організацій. 
 Особа, яка у встановленому порядку надала центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, всі необхідні документи та провела оплату і не отримала у визначені терміни рішення про видачу або відмову у видачі карантинного дозволу, має право здійснити задеклароване переміщення об'єктів регулювання. 
 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, зобов'язана прийняти рішення про видачу або відмову у видачі карантинного дозволу протягом 5 діб. 
 Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу надається особі у письмовій формі. 
 Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі карантинного дозволу є: 
 надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми; 
 надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми, які обмежено поширені на території України, в зони, вільні від таких карантинних організмів на території України; 
 недотримання фітосанітарних заходів при здійсненні особою обігу об'єктів регулювання; 
 відсутність у особи умов для розміщення насіннєвого та садивного матеріалу на процедуру перевірки; 
 заборона вивезення країною походження об'єктів регулювання, офіційно повідомлена центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або передбачена міжнародним договором; 
 відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону; 
 невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів; 
 відсутність оплати за видачу карантинного дозволу. 
 Підставами для анулювання карантинного дозволу є: 
 невідповідність наявних об'єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України; 
 порушення особою вимог фітосанітарних заходів, які визначені у карантинному дозволі; 
 підробка карантинного дозволу; 
 повідомлення особи про втрату карантинного дозволу; 
 пошкодження карантинного дозволу, що не дає можливості визначити зміст документа. 
 Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, або до суду. 
 Заява про оскарження рішення про відмову у видачі карантинного дозволу подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається в 10-денний строк. 
Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.
статтю виключити
Стаття 39. Стандартний фітосанітарний контроль 
 Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з метою встановлення, що: 
карантинний дозвіл, який супроводжує об'єкт регулювання, є дійсним, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами; 
об'єкт регулювання супроводжується фітосанітарним сертифікатом, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами; 
об'єкти регулювання відповідають документам, які його супроводжують; 
відсутні карантинні організми та ознаки пошкодження вантажу. 
Ввезення в Україну або транзит через її територію вантажу дозволяється за таких умов: 
супроводження дійсним карантинним дозволом; 
наявність повного та дійсного фітосанітарного сертифіката; 
відсутність карантинних організмів та ознак зараження ними; 
наявність непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здійсненого митним органом країни-експортера; 
попередні вантажі з аналогічними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дійсними фітосанітарними сертифікатами; 
вантаж відповідає вимогам карантинного дозволу та фітосанітарних заходів.
Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен супроводжуватися карантинним дозволом та/або фітосанітарним сертифікатом, прибуває на прикордонний пункт карантину рослин без таких документів, він підлягає затриманню державним фітосанітарним інспектором та здійсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону. 
У випадках, якщо державний фітосанітарний інспектор встановлює, що фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання, є неповним чи підробленим або іншим чином сфальсифікованим, або якщо він робить висновок, що об'єкти регулювання у даному вантажі не відповідають зазначеним у фітосанітарному сертифікаті, то вантаж затримується на відповідному прикордонному пункті карантину рослин, про що повідомляється Головний державний фітосанітарний інспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.
(…)

Стаття 39. Стандартний фітосанітарний контроль 
 Усі імпортні або транзитні вантажі з об'єктами регулювання підлягають стандартному фітосанітарному прикордонному контролю, який здійснюється шляхом інспектування, з метою встановлення, що: 
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об'єкт регулювання супроводжується фітосанітарним сертифікатом, якщо такий вимагається згідно з діючими фітосанітарними заходами; 
об'єкти регулювання відповідають документам, які його супроводжують; 
відсутні карантинні організми та ознаки пошкодження вантажу. 
Ввезення в Україну або транзит через її територію вантажу дозволяється за таких умов: 
не виявлено вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту;
наявність повного та дійсного фітосанітарного сертифіката; 
відсутність карантинних організмів та ознак зараження ними; 
наявність непошкодженого опломбування транзитного вантажу, здійсненого митним органом країни-експортера; 
попередні вантажі з аналогічними об'єктами регулювання з країни походження та/або конкретного об'єкта походження супроводжувалися повними та дійсними фітосанітарними сертифікатами;
вантаж відповідає вимогам фітосанітарних заходів. 
Якщо вантаж з об'єктами регулювання, який повинен супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, прибуває на прикордонний пункт карантину рослин без такого документа, він підлягає затриманню державним фітосанітарним інспектором та здійсненню процедур, передбачених статтею 41 цього Закону. 

У випадках, якщо державний фітосанітарний інспектор встановлює, що фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання, є неповним чи підробленим або іншим чином сфальсифікованим, або якщо він робить висновок, що об'єкти регулювання у даному вантажі не відповідають зазначеним у фітосанітарному сертифікаті, то вантаж затримується на відповідному прикордонному пункті карантину рослин, про що повідомляється Головний державний фітосанітарний інспектор України або посадова особа, уповноважена на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.

(…)

Стаття 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються 
 Підставами для проведення розширеного фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються, на прикордонному пункті карантину рослин є: 
 відсутність карантинного дозволу та/або фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися такими документами; 
 підроблений або іншим чином сфальсифікований фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання; 
(…)
Стаття 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються 
 Підставами для проведення розширеного фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються, на прикордонному пункті карантину рослин є: 
 відсутність фітосанітарного сертифіката, якщо вантаж з об'єктами регулювання повинен супроводжуватися таким документом; 
 підроблений або іншим чином сфальсифікований фітосанітарний сертифікат, яким супроводжується об'єкт регулювання; 

(…)
Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту 
 При підтвердженні виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту не дозволяється імпорт з них або транзит через них вантажу з об'єктами регулювання, які можуть спричинити занесення та поширення цього карантинного організму, незважаючи на наявність карантинного дозволу. 
Виявлення вогнища карантинних організмів та їх поширення повинно бути підтверджено відповідними міжнародними організаціями або іноземною національною організацією захисту рослин країни походження, реекспорту чи транзиту. 
(…)
Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту 
 При підтвердженні виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту не дозволяється імпорт з них або транзит через них вантажу з об'єктами регулювання, які можуть спричинити занесення та поширення цього карантинного організму. 
Виявлення вогнища карантинних організмів та їх поширення повинно бути підтверджено відповідними міжнародними організаціями або іноземною національною організацією захисту рослин країни походження, реекспорту чи транзиту. 

(…)
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Додаток до Закону України від 19 травня 2011 року № 3392-VI
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності



Назва документа дозвільного характеру
Законодавчий акт України

1.
Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України
 Закон України "Про ветеринарну медицину"

2.
Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)
Закон України "Про ветеринарну медицину"

3.
Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)
Закон України "Про ветеринарну медицину"


…


81.
Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Закон України "Про ветеринарну медицину"

82.
Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)
Закон України "Про карантин рослин"


…




Назва документа дозвільного характеру
Законодавчий акт України

1.
Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні 
сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України
Закон України "Про ветеринарну медицину"

2.
Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)
Закон України "Про ветеринарну медицину"

3.
Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)
Закон України "Про ветеринарну медицину"


…


81.
Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Закон України "Про ветеринарну медицину"

виключити 



…



Закон України «Про ветеринарну медицину»
Стаття 32. Видача відповідних ветеринарних документів 
1. Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах. 
2. Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду супроводжуються такими ветеринарними документами: 
1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України; 
2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною);

	3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району. 
 Ветеринарні документи включають також ветеринарні картки та/або ветеринарно-санітарні паспорти на тварин. 














3. Право видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, ветеринарних карток та/або ветеринарно-санітарних паспортів на тварин надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини: 
 1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах; 
 2) державних закладів ветеринарної медицини; 
 3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. 
 4. Ветеринарні довідки та ветеринарно-санітарні паспорти на тварин також можуть видаватися ліцензованими лікарями ветеринарної медицини. 
 5. Видача відповідних ветеринарних документів здійснюється на платній основі відповідно до статті 99 цього Закону. 
 6. Рішення про видачу або відмову у видачі ветеринарних документів приймається не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд. 
 7. Підставою для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів є: 
 1) недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті); 
 2) неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; 
 3) відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку. 
 8. Порядок видачі ветеринарних документів ( z1202-14 ) установлюється Департаментом за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Стаття 32. Видача відповідних ветеринарних документів 
1. Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах. 
2. Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, крім випадків, встановлених цим Законом, супроводжуються такими ветеринарними документами: 
1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України; 
2) ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району. 
Ветеринарні документи включають також ветеринарні картки та/або ветеринарно-санітарні паспорти на тварин. 
Видача відповідних ветеринарних документів на корми та кормову сировину рослинного походження з метою державного ветеринарно-санітарного контролю здійснюється виключно у таких випадках:
1) за запитом особи, яка здійснює переміщення такого об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
2) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена у зовнішньоекономічному договорі (контракті);
3) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-імпортера або надання такого документа вимагають компетентні органи держави-імпортера.
3. Право видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, ветеринарних карток та/або ветеринарно-санітарних паспортів на тварин надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини: 
1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах; 
2) державних закладів ветеринарної медицини; 
3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. 
4. Ветеринарні довідки та ветеринарно-санітарні паспорти на тварин також можуть видаватися ліцензованими лікарями ветеринарної медицини. 
5. Видача відповідних ветеринарних документів здійснюється на платній основі відповідно до статті 99 цього Закону. 
6. Рішення про видачу або відмову у видачі ветеринарних документів приймається не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд. 
7. Підставою для відмови у видачі та анулювання ветеринарних документів є: 
1) недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті); 
2) неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; 
3) відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку. 
8. Порядок видачі ветеринарних документів ( z1202-14 ) установлюється Департаментом за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 Стаття 35. Застосування профілактичного карантину тварин 
Тварини, що надходять до стада з інших потужностей (об'єктів) або придбані на внутрішньому ринку, підлягають обов'язковому профілактичному карантину протягом визначеного періоду. Протягом профілактичного карантину тварини утримуються окремо у спеціально відведених ізольованих місцях (карантинних пунктах) під наглядом державного інспектора ветеринарної медицини або уповноваженого лікаря ветеринарної медицини та підлягають ветеринарно-санітарному обстеженню. Тварини допускаються у стадо тільки після закінчення профілактичного карантину тварин на підставі письмового дозволу державного інспектора ветеринарної медицини.
Стаття 35. Застосування профілактичного карантину тварин 
Тварини, що надходять до стада з інших потужностей (об'єктів) або придбані на внутрішньому ринку, підлягають обов'язковому профілактичному карантину протягом визначеного періоду. Протягом профілактичного карантину тварини утримуються окремо у спеціально відведених ізольованих місцях (карантинних пунктах) під наглядом державного інспектора ветеринарної медицини, уповноваженого або ліцензованого лікаря ветеринарної медицини та підлягають ветеринарно-санітарному обстеженню. Тварини допускаються у стадо тільки після закінчення профілактичного карантину тварин на підставі письмового дозволу державного інспектора ветеринарної медицини. 
Закон України «Про племінну справу у тваринництві»
Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктів племінної справи у тваринництві
Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право:
провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства; 
використовувати племінні (генетичні) ресурси, що їм належать, на виконання програм селекції.
Суб'єкти племінної справи у тваринництві (власники племінних (генетичних) ресурсів) зобов'язані:
{  Абзац другий частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 } 

ідентифікувати тварин, що їм належать; 
виконувати вимоги щодо державної реєстрації тварин, ведення племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин; 
{ Абзац п'ятий частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 2374-VI ( 2374-17 ) від 29.06.2010 }
використовувати для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників. 
Суб'єкти племінної справи у тваринництві (власники неплемінних тварин) зобов'язані: 
 використовувати для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників; 
ідентифікувати тварин, що їм належать, і вести племінний облік. 
Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктів племінної справи у тваринництві
Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право:
провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства; 
використовувати племінні (генетичні) ресурси, що їм належать, на виконання програм селекції;
Суб'єкти племінної справи у тваринництві (власники племінних (генетичних) ресурсів) зобов'язані:
{  Абзац другий частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 } 

ідентифікувати тварин, що їм належать; 
виконувати вимоги щодо державної реєстрації тварин, ведення племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин; 
{ Абзац п'ятий частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 2374-VI ( 2374-17 ) від 29.06.2010 }
виключити
Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві 
Господарська діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язана з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, підлягає реєстрації відповідно до законодавства.
Суб'єктам племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) за результатами державної атестації (переатестації) присвоюється відповідний статус.




Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
Порядок проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, атестації плідників, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, атестації плідників, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві 
Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання спеціального статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до законодавства шляхом їх державної реєстрації у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві.
Державна підтримка надається виключно суб'єктам господарювання, яким присвоєно статус суб’єктів племінної справи у тваринництві. 
Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Стаття 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів 
До племінних (генетичних) ресурсів встановлюються такі вимоги:
племінні тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності та офіційної оцінки за типом, походити від батьків, зареєстрованих у державних книгах племінних тварин;
сперма має бути одержана від племінних атестованих плідників, допущених до використання для відтворення, ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку; 
ембріони, яйцеклітини повинні бути одержані від племінних тварин, ідентифіковані, заготовлені та оброблені в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку; 
плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства, а дані про них відповідати вимогам з племінного обліку; 
плідники тварин, які використовуються для відтворення, атестуються та допускаються до відтворення в установленому порядку; 
підконтрольні тварини повинні бути ідентифіковані, відповідати вимогам до державної реєстрації підконтрольних тварин у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності та офіційної оцінки за типом і результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Стаття 10. Вимоги до племінних (генетичних) ресурсів 
До племінних (генетичних) ресурсів встановлюються такі вимоги:
племінні тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності та офіційної оцінки за типом, походити від батьків, зареєстрованих у державних книгах племінних тварин;
сперма має бути одержана від племінних плідників,  ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку; 
ембріони, яйцеклітини повинні бути одержані від племінних тварин, ідентифіковані, заготовлені та оброблені в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку; 
плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства, а дані про них відповідати вимогам з племінного обліку; 
плідники тварин, які використовуються для відтворення, атестуються та допускаються до відтворення в установленому порядку; 
підконтрольні тварини повинні бути ідентифіковані, відповідати вимогам до державної реєстрації підконтрольних тварин у державних книгах племінних тварин, мати дані відповідно до вимог з племінного обліку, документів офіційного обліку продуктивності та офіційної оцінки за типом і результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Стаття 13. Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів 
Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані мати сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, які є документальним підтвердженням якості та племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів при їх придбанні, реалізації та торгівлі.
Положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів та зразки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Стаття 13. Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів 
Власники племінних (генетичних) ресурсів мають право отримувати сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, які є документальним підтвердженням якості та племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів при їх придбанні, реалізації та торгівлі.
Положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів та зразки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Стаття 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами 
 Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів, залучаються лише атестовані працівники. 
Умови та порядок атестації таких працівників установлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
виключити
Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, належать: 
нормативно-правове забезпечення у сфері тваринництва; 
забезпечення здійснення державного контролю за племінною справою у тваринництві; 
затвердження вимог до якості племінних (генетичних) ресурсів; 
забезпечення проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень; 
встановлення вимог та порядку проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства; 
сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;
розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення спеціальних робіт з племінної справи;
участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;
 вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
 До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, належать: 
 проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві; 
здійснення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві; 
проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень; 
проведення атестації та допуску до відтворення плідників, бонітування тварин та ведення племінного обліку; 
проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; 
проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві; 
ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві; 
організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції; 
організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи; 
організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів; 
участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві; 
вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, належать: 
нормативно-правове забезпечення у сфері тваринництва; 
забезпечення здійснення державного контролю за племінною справою у тваринництві; 
затвердження вимог до якості племінних (генетичних) ресурсів; 
забезпечення проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень; 
встановлення вимог та порядку проведення оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства; 


сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів;
розроблення та затвердження технологічних вимог до проведення спеціальних робіт з племінної справи;
участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;
 вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
 До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері тваринництва, належать: 
виключити 

здійснення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві; 
проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень; 
проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку; 

проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; 
проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві; 
ведення державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві; 
організація та забезпечення функціонування єдиної системи селекції; 
організація проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи; 
організація проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів; 
участь у міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві; 
вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
Стаття 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві 
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві належать: 
затвердження регіональних програм селекції у тваринництві, забезпечення виконання зазначених програм; 
організація видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів; 
організація проведення атестації та допуску до відтворення плідників; 
сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів; 
проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи; 
проведення регіональних виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.
Стаття 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві 
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в галузі племінної справи у тваринництві належать: 
затвердження регіональних програм селекції у тваринництві, забезпечення виконання зазначених програм; 
організація видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів; 
виключити

сприяння розвитку ринку племінних (генетичних) ресурсів; 
проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи; 
проведення регіональних виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.
Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві 
 До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, належить: 
1) розроблення порядку проведення моніторингу здоров’я племінної худоби; 
2) здійснення контролю за: 
виконанням вимог щодо відповідності племінних (генетичних) ресурсів установленим вимогам; 
веденням племінного обліку, бонітування, визначенням племінної цінності тварин, атестацією та допуском плідників до відтворення, апробації; 
господарською діяльністю у племінній справі у тваринництві, пов’язаною з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин; 
додержанням законодавства щодо виконання технологічних вимог та ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів, установлених для племінних (генетичних) ресурсів; 
3) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, належить: 
1) розроблення порядку проведення моніторингу здоров’я племінної худоби; 
2) здійснення контролю за: 
виконанням вимог щодо відповідності племінних (генетичних) ресурсів установленим вимогам; 
веденням племінного обліку, бонітування, визначенням племінної цінності тварин, апробації; 

господарською діяльністю у племінній справі у тваринництві, пов’язаною з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин; 
додержанням законодавства щодо виконання технологічних вимог та ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів, установлених для племінних (генетичних) ресурсів; 
3) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві 
 Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві несуть особи, винні у: 
оформленні сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також внесенні до документів з племінного обліку недостовірних даних; { Абзац другий частини першої статті 21 в редакції Закону N 2374-VI ( 2374-17 ) від 29.06.2010 } 
використанні для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників; 
недодержанні встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів. 
Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення у галузі племінної справи у тваринництві.
Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві 
Відповідальність за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві несуть особи, винні у: 
оформленні сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також внесенні до документів з племінного обліку недостовірних даних; { Абзац другий частини першої статті 21 в редакції Закону N 2374-VI ( 2374-17 ) від 29.06.2010 } 
виключити

недодержанні встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів. 
Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення у галузі племінної справи у тваринництві.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві:
оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи походження та аномалій тварин, внесення до документів з племінного обліку недостовірних даних, використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників, недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів;
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві:
оформлення сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної оцінки за типом, результатів генетичної експертизи походження та аномалій тварин, внесення до документів з племінного обліку недостовірних даних, недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів;


тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України «Про дитяче харчування»
 Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
…
якість дитячого харчування - ступінь досконалості властивостей та характерних рис дитячого харчування, які здатні задовольнити фізіологічні потреби організму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності.
відсутня
 Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
 …
якість дитячого харчування - ступінь досконалості властивостей та характерних рис дитячого харчування, які здатні задовольнити фізіологічні потреби організму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності.
2. Термін "експлуатаційний дозвіл" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
Стаття 5. Мета державного регулювання
1. Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо: 
забезпечення наявності в достатній кількості якісного та безпечного дитячого харчування; 
належного захисту життя і здоров'я дітей; 
виробництва дитячого харчування в умовах, що відповідають установленим відповідно до закону санітарним заходам безпечності харчових продуктів та технічним регламентам, безпеки та збереження довкілля; 
виробництва дитячого харчування на спеціалізованих підприємствах, у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
виробництва дитячого харчування з високоякісної сировини, вирощеної у спеціальних сировинних зонах, та із застосуванням інгредієнтів та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, що за висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи визнані придатними для цих цілей; 
відповідності дитячого харчування, у тому числі того, що імпортується на територію України, обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
повноти, достовірності та доступності інформації стосовно дитячого харчування, у тому числі тієї, що наводиться на етикетці; 
здійснення обігу дитячого харчування з дотриманням умов транспортування, зберігання та інших умов обігу, визначених у декларації виробника.
Стаття 5. Мета державного регулювання
1. Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо: 
забезпечення наявності в достатній кількості якісного та безпечного дитячого харчування; 
належного захисту життя і здоров'я дітей; 
виробництва дитячого харчування в умовах, що відповідають установленим відповідно до закону санітарним заходам безпечності харчових продуктів та технічним регламентам, безпеки та збереження довкілля; 
виробництва дитячого харчування на спеціалізованих підприємствах, у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

виробництва дитячого харчування з високоякісної сировини, вирощеної у спеціальних сировинних зонах, та із застосуванням інгредієнтів та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, що за висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи визнані придатними для цих цілей; 
відповідності дитячого харчування, у тому числі того, що імпортується на територію України, обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
повноти, достовірності та доступності інформації стосовно дитячого харчування, у тому числі тієї, що наводиться на етикетці; 
здійснення обігу дитячого харчування з дотриманням умов транспортування, зберігання та інших умов обігу, визначених у декларації виробника.
Стаття 9. Основні вимоги до виробництва дитячого харчування 
1. Дитяче харчування, що виробляється в Україні, підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, має відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та бути етикетованим відповідно до вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та цього Закону.
2. Виробництво дитячого харчування здійснюється виключно на промисловій основі на спеціалізованих підприємствах, у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством санітарних заходів, належної практики виробництва та застосуванням системи НАССР або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості. 
… 
Стаття 9. Основні вимоги до виробництва дитячого харчування 
1. Дитяче харчування, що виробляється в Україні, підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, має відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та бути етикетованим відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та цього Закону.
2. Виробництво дитячого харчування здійснюється виключно на промисловій основі на спеціалізованих підприємствах, у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством санітарних заходів, належної практики виробництва та застосуванням системи НАССР або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості. 
…
Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»
Стаття 4. Переробка продуктів лову 
Суб'єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті.
 Облік суб'єктів господарювання засвідчується номером, який присвоюється їм для маркування продукції власного виробництва. 
Стаття 4. Переробка продуктів лову 
Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовій продукції.

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, відповідно до покладених на нього завдань належать: 
вжиття заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України; 
здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України; 
здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем; 
здійснення контролю за дотриманням правил рибальства; 
здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів; 
здійснення контролю за дотриманням правил використання об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів; 
складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 
ведення обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів і пресервів із водних біоресурсів, присвоєння таким суб'єктам номерів; 
ведення реєстру рибальських суден; 
акредитація органів сертифікації персоналу рибальських суден; 
видача дипломів, кваліфікаційних сертифікатів та документів про відповідність компаній і суден вимогам Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ), Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ), Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року ( 995_304 ); 
видача свідоцтва про право плавання суден під Державним Прапором України; 
видача дозволів, сертифікатів, довідок міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами; 
видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України; 
видача свідоцтва про стабільність і надводний борт судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства; 
видача суднового білета для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства; 
здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості; 
контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу рибальських суден; 
здійснення контролю за достовірністю подання суб'єктами рибного господарства, пов'язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів; 
здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них; 
здійснення державного контролю за системою моніторингу рибальських суден; 
здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно технічного стану суден рибної промисловості; 
реєстрація рибальських суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у Судновій книзі України; 
ведення реєстру сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу рибальського судна; 
запровадження спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства ( z1126-12 ) щодо водних біоресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечення обміну такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України; 
виконання функцій уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, органами влади іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань дотримання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства; 
здійснення у випадках, передбачених законом, ліцензування певних видів господарської діяльності; 
розроблення порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання ( z1270-12 ); 
погодження науковим установам програм на проведення дослідного вилову водних біоресурсів; 
участь у проведенні експертизи проектів будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств, документації з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об'єктів (їх частин); 
надання в установленому порядку пропозицій та здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктів, що забезпечує повноцінне існування гідробіонтів; 
ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об'єктів щодо їх технічної експлуатації та використання з метою досягнення максимальної рибопродуктивності; 
погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; 
погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств; 
встановлення в установленому порядку заборони вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечення контролю за дотриманням заборони; 
видача документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства; 
здійснення розподілу лімітів спеціального використання водних біоресурсів на квоти добування; 
здійснення в установленому порядку обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно рибогосподарської продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) для визначення рівня індикативних цін на такі товари, проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції; 
участь у веденні державного кадастру тваринного світу; 
здійснення у межах своїх повноважень у порядку, визначеному законом, співробітництва з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України; 
співпраця з Комітетом рибного господарства Сільськогосподарської та харчової організації ООН, органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з питань управління рибальством, аквакультури, безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві; 
здійснення державного регулювання у галузі аквакультури, забезпечення формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, здійснення науково-технологічної політики селекції в аквакультурі; 
забезпечення підготовки, перепідготовки, дипломування та сертифікації фахівців у галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів; 
здійснення контролю за діяльністю галузевої системи науково-технічної інформації; 
забезпечення функціонування морських рибних портів; 
співпраця з класифікаційними товариствами; 
розподіл між користувачами водних біоресурсів квот добування, у тому числі: 
у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України; 
у водах за межами районів управління таких організацій відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України; 
у водах, що перебувають під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України; 
участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; 
участь у заходах з контролю якості та безпеки продуктів рибальства, харчової продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання та утилізації; 
розроблення програми науково-технічного розвитку галузі та організація її виконання; 
здійснення організаційного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі рибного господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят п'ятий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення атестації педагогічних працівників навчальних закладів I рівня акредитації, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят шостий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
сприяння підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят сьомий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
виконання в межах повноважень інших функцій з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят восьмий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення відповідно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослідних робіт, координація їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду; { Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення державної атестації наукових установ, що належать до сфери його управління; { Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення інших повноважень відповідно до закону. 
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, відповідно до покладених на нього завдань належать: 
вжиття заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України; 
здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України; 
здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем; 
здійснення контролю за дотриманням правил рибальства; 
здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів; 
здійснення контролю за дотриманням правил використання об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів; 
складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 
виключити 


ведення реєстру рибальських суден; 
акредитація органів сертифікації персоналу рибальських суден; 
видача дипломів, кваліфікаційних сертифікатів та документів про відповідність компаній і суден вимогам Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ), Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ), Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року ( 995_304 ); 
видача свідоцтва про право плавання суден під Державним Прапором України; 
видача дозволів, сертифікатів, довідок міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами; 
видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України; 
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видача суднового білета для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства; 
здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості; 
контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу рибальських суден; 
здійснення контролю за достовірністю подання суб'єктами рибного господарства, пов'язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів; 
здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них; 
здійснення державного контролю за системою моніторингу рибальських суден; 
здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно технічного стану суден рибної промисловості; 
реєстрація рибальських суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у Судновій книзі України; 
ведення реєстру сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу рибальського судна; 
запровадження спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства ( z1126-12 ) щодо водних біоресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечення обміну такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України; 
виконання функцій уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, органами влади іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань дотримання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства; 
здійснення у випадках, передбачених законом, ліцензування певних видів господарської діяльності; 
розроблення порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання ( z1270-12 ); 
погодження науковим установам програм на проведення дослідного вилову водних біоресурсів; 
участь у проведенні експертизи проектів будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств, документації з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об'єктів (їх частин); 
надання в установленому порядку пропозицій та здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктів, що забезпечує повноцінне існування гідробіонтів; 
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погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; 
погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств; 
встановлення в установленому порядку заборони вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечення контролю за дотриманням заборони; 
видача документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства; 
здійснення розподілу лімітів спеціального використання водних біоресурсів на квоти добування; 
проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції; 




участь у веденні державного кадастру тваринного світу; 
здійснення у межах своїх повноважень у порядку, визначеному законом, співробітництва з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України; 
співпраця з Комітетом рибного господарства Сільськогосподарської та харчової організації ООН, органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з питань управління рибальством, аквакультури, безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві; 
здійснення державного регулювання у галузі аквакультури, забезпечення формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, здійснення науково-технологічної політики селекції в аквакультурі; 
забезпечення підготовки, перепідготовки, дипломування та сертифікації фахівців у галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів; 
здійснення контролю за діяльністю галузевої системи науково-технічної інформації; 
забезпечення функціонування морських рибних портів; 
співпраця з класифікаційними товариствами; 
розподіл між користувачами водних біоресурсів квот добування, у тому числі: 
у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України; 
у водах за межами районів управління таких організацій відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України; 
у водах, що перебувають під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України; 
участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; 
участь у заходах з контролю якості та безпеки продуктів рибальства, харчової продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання та утилізації; 
розроблення програми науково-технічного розвитку галузі та організація її виконання; 
здійснення організаційного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі рибного господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят п'ятий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
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сприяння підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят сьомий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
виконання в межах повноважень інших функцій з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління його; { Абзац п'ятдесят восьмий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення відповідно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослідних робіт, координація їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду; { Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення державної атестації наукових установ, що належать до сфери його управління; { Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону. 
Стаття 19. Особливості охорони водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну 
Охорона водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну здійснюється з урахуванням необхідності створення сприятливих умов для відтворення та збільшення запасів осетрових та інших видів водних біоресурсів шляхом обмеження кількості знарядь лову, плавзасобів, а також потужності плавзасобів, заборони застосування певних видів знарядь лову та припинення їх спеціального використання.

Охорона, відтворення, регулювання вилову осетрових видів риб, інших водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну здійснюються на основі міждержавних угод між Україною та Російською Федерацією.
Стаття 19. Особливості охорони водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну 
Охорона водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну здійснюється з урахуванням необхідності створення сприятливих умов для відтворення та збільшення запасів осетрових та інших видів водних біоресурсів шляхом обмеження кількості знарядь лову, плавзасобів, а також потужності плавзасобів, заборони застосування певних видів знарядь лову та припинення їх спеціального використання з урахуванням положень міжнародних договорів України.
Виключити

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
(…)

14) поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

(…)

21) промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок;
22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
(…)
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
(…)

14) виробництво та утилізація особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

(…)
21) промисловий вилов риби за межами юрисдикції України;
22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
(…)
Кодекс України про надра
Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу
Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу
Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб. 
Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 
Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також прісні підземні води для всіх потреб, крім  виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.




Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів 
Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам: 
висока біологічна ефективність щодо цільового призначення; 
безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування; 
 відповідність державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.
 Забороняються ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації. ( Частина друга статті 4 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )






Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища ( z1227-06 ), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ( 288-96-п ). { Частина третя статті 4 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
  Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років.
Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх використання в країні, де вони виробляються.
Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів
Пестициди і агрохімікати вітчизняного, а також іноземного виробництва, що завозяться для використання на територію України, повинні відповідати таким вимогам:
висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;
безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;
 відповідність державним стандартам, санітарним нормам та іншим нормативним документам.
Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань; а також на агрохімікати за переліком, що додається до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх використання в країні, де вони виробляються. 
Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища ( z1227-06 ), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ( 288-96-п ). { Частина третя статті 4 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 } 
Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років.
виключити

відсутній
Додаток 
до Закону України 
"Про пестициди і агрохімікати" 
від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР

ПЕРЕЛІК
агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування без їх державної реєстрації



№ з/п
Належність до товарної позиції з кодом УКТЗЕД
Різновид продукту
Істотні вимоги до хімічного складу продукту та вмісту у ньому окремих складових (масова частка, %)
Інші додаткові вимоги, показники та інформація про тип позначення

1
2
3
4
5

1
2814 10 00 00
Аміак безводний
Азот (не менше 82%)
-

2
3102 10 10 00
Сечовина (карбамід)
Азот (не менше 45%), біурет (не більше 1,2%)
-

3
3102 21 00 00
Сульфат амонію
Азот (не менше 20%)
-

4
3102 30 90 00
Аміачна селітра (нітрат амонію)
Азот (не менше 33%)
-

5
3102 40 10 00
3102 40 90 00
Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію
Азот (не менше 20%), карбонати (не менше 20%), чистота карбонатів (не менше 90%)
Позначення "кальцій амоній нітрат", "суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію" або "кальцинована аміачна селітра" вживається виключно для добрива, що містить лише карбонат кальцію (наприклад, вапно) та/або карбонат магнію та карбонат кальцію (наприклад, доломіт), поряд з нітратом амонію

6
3102 80 00 00
Суміш сечовини та нітрату амонію (КАС)
Азот (не менше 31%), біурет (не більше 0,5%)
Якщо вміст біурету менший 0,2 мас. %, у маркуванні продукту можуть використовуватися слова "низький вміст біурету"

7
3103 10 90 00
Суперфосфат, концентрований суперфосфат
Розчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді P2O5 (не менше 16% для суперфосфату та не менше 31% для подвійного суперфосфату),  мінімум 93% зазначеного вмісту P2O5 - водорозчинні
-

8
3103 10 10 00
Потрійний суперфосфат
Розчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді P2O5 (не менше 38%), мінімум 85% зазначеного вмісту P2O5 - водорозчинні
-

9
3103 90 00 00
Фосфоритне борошно
Розчинний у мінеральних кислотах фосфор у вигляді P2O5 (не менше 13%), мінімум 55% зазначеного вмісту P2O5 - розчинні у 2% мурашиній кислоті
Розміри частинок продукту: мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами 0,160 мм; мінімум 99% повинні проходити крізь сито з отворами 0,630 мм

10
3104 20 50 00
3104 20 90 00
Хлористий калій
Калій у вигляді водорозчинного K2O (не менше 60%)
-

11
3104 30 00 00
Сульфат калію
Калій у вигляді водорозчинного K2O (не менше 47%), магній у вигляді водорозчинного MgO (не менше 5%), хлор (не більше 3%)
-

12
2833 21 00 00
Сульфат магнію
Магній у вигляді водорозчинного MgO (не менше 15%), сірка у вигляді водорозчинного SO3 (не менше 28%)
-

13
2810 00 90 00
Борна кислота
Водорозчинний бор (не менше 14%)
-

14
3105 20 10 00
3105 20 90 00
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію
Загальний вміст суми елементів N + P2O5 + К2O (не менше 20 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2O (не менше 5%)
Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який  природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)

15
3105 51 00 00
3105 59 00 00
Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору
Загальний вміст суми елементів N + P2O5 (не менше 18 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%)
Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який  природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)

16
3105 60 00 00
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію
Загальний вміст суми елементів P2O5 + К2O (не менше 18 %); фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах P2O5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2O (не менше 5%)
Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який  природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
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