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На № ___________ від ___________

Державна регуляторна
служба України
Щодо погодження проєкту наказу
Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилаємо на
погодження проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України «Про затвердження Інструкції щодо
профілактики та боротьби з африканською чумою коней» (далі – проєкт
наказу), розроблений відповідно до пункту 15 частини 8 статті 7 Закону
України «Про ветеринарну медицину», пункту 41 Всеохоплюючої стратегії
імплементації Глави IV «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, а
також пунктів 321 і 392 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р.
№ 1106.
Просимо погодити зазначений проєкт наказу в найкоротший строк.
Додатки:

1. Проєкт наказу на 28 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка до проєкту наказу на 7 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу на 19 арк. в 1 прим.
4. Копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проєкту
наказу на 1 арк. в 1 прим.

Міністр
ДжужаДОКУМЕНТ
200-47-73*4103
СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Ігор ПЕТРАШКО

Мінекономіки
Н4В"HВВ&.;hR!О
2601-02/72446-03 від 07.12.2020
15:13:29

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
Н А К А З
№ ______

_________________
Київ

Про затвердження Інструкції
щодо профілактики та боротьби
з африканською чумою коней
Відповідно до пункту 15 частини восьмої статті 7 Закону України “Про
ветеринарну медицину”, пункту 41 Всеохоплюючої стратегії імплементації
Глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” Розділу IV “Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228, а також пунктів
321 і 392 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106,
пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського

господарства

України,

затвердженого

постановою

Кабінету

Міністрів України від 20серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838),
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити

Інструкцію

щодо

профілактики

та

боротьби

з

африканською чумою коней, що додається.
2. Директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних
заходів забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
згідно з розподілом обов’язків.

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
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