
Основи управління безпечністю харчових продуктів в 
Україні: юридичні аспекти
Добідовська Яна, к.ю.н., заступник керівника Проекту,
старший експерт радник з питань європейського 
законодавства 



Підґрунтя для розробки нового харчового 
законодавства

Угода про Асоціацію

Повністю набула чинності 1.09.2017 року

Глава IV (Санітарні та фітосанітарні заходи)»

Розділ IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»

Стаття 64:

1. Україна має наблизити своє законодавство про
санітарні та фітосанітарні заходи до законодавства ЄС, як
це визначено у Додатку V до цієї Угоди
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Підґрунтя для розробки нового харчового 
законодавства

Додаток V «Всеохоплююча стратегія
імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні
заходи)» Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з
торгівлею» Угоди про асоціацію.
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Підґрунтя для розробки нового харчового 
законодавства

Розпорядження КМУ № 228 від 24 лютого
2016 року «Про схвалення Всеохоплюючої
стратегії імплементації Глави IV ( Санітарні та
фітосанітарні заходи) розділу ІV «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» (далі –
Стратегія СФЗ)
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Підґрунтя для розробки нового харчового 
законодавства

Постанова КМУ № 1106 від 25 жовтня
2017 року «Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами, з іншої сторони”

2019 рік - очікується
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Нові законодавчі акти України в сфері 
безпечності харчових продуктів

➢ форма експлуатаційного дозволу (затверджено
Постановою КМУ № 930 від 11.11.15);

➢ порядок ведення реєстру експлуатаційних дозволів;

➢ перелік референс-методик;

➢ проект наказу Мінагрополітики "Про затвердження
форми акта, складеного за результатами проведення
заходу державного контролю стосовно додержання
операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з
харчовими продуктами"

7



Базове нове харчове законодавство України

✓ Закон України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» № 771 від 22.07.2014;

✓ Закон України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» №
2042 від 18.05.2017;

✓Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» № 2264 від
21.12.2017;

✓Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів» № 2639 від 6.12.2018

✓+ підзаконні акти на виконання зазначених законів



Закон України № 771

✓ Закон України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» № 771
викладається в новій редакції

✓ Набув чинності 20.09.2015, але не всі положення!!!

✓ Харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів, які
відповідали вимогам, що діяли до набрання чинності ЗУ
№1602, могли вироблятися та/або реалізовуватися до
20.09.2016, а потім можуть перебувати в обігу на ринку
України до закінчення строку їх придатності!!!



Закон України № 771

✓ розділ VII «ЗАГАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО 
ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ» набув 
чинності 20.09.2016

✓ НАССР стає обов’язковим:

✓ з 20.09.2017 - діяльність з харчовими продуктами, у 
складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного 
походження (крім малих потужностей);

✓ з  20.09.2018 - діяльність з харчовими продуктами, у 
складі яких відсутні неперероблені інгредієнти 
тваринного походження (крім малих потужностей);

✓ з 20.09.2019 - для малих потужностей.



Нове харчове законодавство

✓Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових
продуктів» № 1602 від 22.07.2014;
✓Закон України «Про державний контроль за

дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин»
№ 2042 від 18.05.2017;
✓Закон України «Про безпечність та гігієну

кормів» № 2264 від 21.12.2017;
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Закон № 771

✓Харчовий продукт - речовина або
продукт (неперероблений, частково
перероблений або перероблений),
призначені для споживання людиною.

✓ До харчових продуктів належать напої
(в тому числі вода питна), жувальна гумка
та будь-яка інша речовина, що спеціально
включена до харчового продукту під час
виробництва, підготовки або обробки.



Закон № 771

✓ корми

✓ тварин, які не призначені для 

споживання людиною 

живими;

✓ рослини (до збору врожаю);

✓ лікарські засоби;

✓ косметичні продукти;

Термін "харчовий продукт" не включає:

✓ тютюн і тютюнові вироби;

✓ наркотичні і психотропні

речовини у межах визначень

Єдиної Конвенції ООН про

наркотики 1961 року і

Конвенції ООН про

психотропні речовини 1971

року;

✓ залишки та забруднюючі

речовини



Закон № 771

Встановлює вимоги до:

Операторів ринку харчових продуктів (оператор ринку):

✓ юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа,

агропродовольчий ринок

✓ діяльність з метою або без мети отримання прибутку

✓ первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг

харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів

(крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами)

✓ відповідає за виконання вимог Закону та законодавства про

безпечність та окремі показники якості харчових продуктів



Закон № 771
Поширюється на:

✓виробництво - діяльність, пов’язана з виробництвом об’єктів
санітарних заходів, у тому числі всі стадії технологічного
процесу, а саме первинне виробництво, підготовка,
змішування та пов’язані з цим процедури, обробка,
наповнення, пакування, переробка, відновлення та інші зміни
стану об’єкта;

✓первинне виробництво - виробництво та вирощування
продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення
тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство
та збір врожаю диких рослин (первинна продукція - продукція
первинного виробництва, яка включає продукти рослинного
походження, продукцію тваринництва, рибальства,
мисливства); 15



Закон № 771

Поширюється на:

✓обіг - реалізація та/або зберігання харчових продуктів для цілей
реалізації, включаючи пропонування до реалізації та/або іншої
форми передачі, реалізації, розповсюдження або будь-яку іншу
форму передачі незалежно від її здійснення на платній чи
безоплатній основі. Дії, пов’язані з направленням на переробку
(зміну призначеного використання), вилучення та/або
відкликання, та/або утилізацію харчових продуктів, не
вважаються обігом;

✓реалізація - передача, обмін, поставка за договором та
відчуження іншим шляхом харчового продукту від однієї особи
до іншої безвідносно від того, чи відбулася реалізація платно
та/або в іншій формі;
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Роз'яснення
Очевидно, що

До продукції первинного виробництва належать,
зокрема:

➢ Продукти рослинного походження,
наприклад, зернові культури, фрукти, овочі,
трави, гриби.

➢ Продукти тваринного походження, наприклад,
яйця, сире молоко, мед, рибні продукти, живі
двостулкові молюски.

➢ Продукти рослинного або тваринного
походження, зібрані в дикій природі
(наприклад, гриби, ягоди, слимаки тощо).
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку

✓відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони
здійснюють;

✓забезпечують дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог
до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу;

✓розробляють, вводять в дію та застосовують постійно діючі
процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечують
належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що
базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю
у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час
виробництва та обігу харчових продуктів;

✓реєструюють потужності або отримують експлуатаційний дозвіл
відповідно до вимог Закону;
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
✓забезпечують виконання вимог законодавства про безпечність та

окремі показники якості харчових продуктів щодо окремих
показників якості;

✓ забезпечують простежуваність та надання інформації,
передбаченої цим Законом;

✓вилучають та/або відкликають у встановлених законом
випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо
встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив
для здоров’я людини;

✓ забезпечують безперешкодний доступ державних інспекторів
до потужностей під час роботи цих потужностей та дозволяють
відбір зразків об’єктів санітарних заходів на зазначених потужностях,
а також надають на вимогу державного інспектора документи,
необхідні для здійснення державного контролю; 19



Закон № 771: обов’язки операторів ринку
✓компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок

споживання харчового продукту, якщо судом буде доведено причинно-наслідковий
зв’язок між цією шкодою і діяльністю та/або бездіяльністю оператора ринку, крім
випадків, установлених законом;

✓у строк не більше одного робочого дня письмово інформувати компетентний орган,
якщо є підстави вважати, що харчові продукти, які оператор ринку ввів в обіг,
можуть бути шкідливими для здоров’я людей, а також про вжиті заходи для
запобігання виникненню ризиків для споживача;

✓оператор ринку, що здійснює роздрібну торгівлю або розповсюдження харчових
продуктів і не здійснює при цьому пакування або маркування або іншим чином не
впливає на безпечність та цілісність харчових продуктів, у межах своєї діяльності
ініціює процедури вилучення з обігу продуктів, що не відповідають параметрам
безпечності. Він повинен сприяти забезпеченню безпечності харчових продуктів,
передавати інформацію, необхідну для забезпечення простежуваності харчових
продуктів та будь-яких речовин, що використовуються для виробництва харчових
продуктів, на вимогу відповідних осіб, а також співпрацювати з операторами ринку
та/або компетентним органом.
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 21. Вимоги щодо застосування постійно діючих процедур,

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках

• Оператори ринку розробляють, запроваджують та використовують
постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

• Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на операторів ринку,
що здійснюють первинне виробництво, а також провадять пов’язану з
первинним виробництвом діяльність, зокрема транспортування,
зберігання та обробку первинної продукції в місці первинного виробництва,
за умови, що при цьому не змінюється суттєво стан таких продуктів, а також
на транспортування живих тварин, призначених для споживання людиною,
транспортування з місця первинного виробництва до потужності продуктів
рослинного походження, продуктів рибальства, а також продуктів
полювання.

• Сертифікація НАССР законодавством не вимагається
21



Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 22. Вимоги до операторів ринку

стосовно забезпечення простежуваності

Оператори ринку повинні бути здатні
встановити інших операторів ринку, які
постачають їм харчові продукти та інші об’єкти
санітарних заходів за принципом "крок назад".

Оператори ринку повинні бути здатні
встановити інших операторів ринку, яким вони
постачають харчові продукти та інші об’єкти
санітарних заходів за принципом "крок вперед".
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 22. Вимоги до операторів ринку стосовно

забезпечення простежуваності

Оператори ринку повинні застосовувати системи
та процедури, що забезпечують доступність такої
інформації компетентному органу за його запитами.
Інформація повинна зберігатися протягом шести місяців
після закінчення кінцевої дати продажу харчового
продукту, нанесеної на маркуванні.т
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 23. Експлуатаційний дозвіл

1. Експлуатаційний дозвіл отримують оператори
ринку, що провадять діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження.

2. Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу
не поширюється в частині відповідної діяльності
на операторів ринку, які здійснюють:

✓первинне виробництво харчових продуктів
тваринного походження, а також пов’язану з ним
діяльність, зокрема зберігання та поводження з
первинною продукцією в місці первинного
виробництва, за умови що при цьому істотно не
змінюється стан такої продукції;
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
✓ транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих,

які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при
температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

✓зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують
дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10
°C, залишаючись придатними для споживання людиною;

✓виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є
виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного
походження;

✓експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі,
що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту
встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського
харчування та заклади роздрібної торгівлі.

3. Експлуатаційний дозвіл отримується на кожну окрему потужність до початку її
експлуатації.

4. Експлуатаційний дозвіл видається територіальним органом компетентного органу.
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Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 25. Державна реєстрація потужностей

1. Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу
харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного
дозволу.

Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний
засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією
іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку
видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються
оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не
пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або
потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній
державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості
відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один
особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як
потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає
державній реєстрації як окрема потужність. 26



Закон № 771: обов’язки операторів ринку
Стаття 25. Державна реєстрація потужностей

2. Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним
органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на
безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий
реєстраційний номер. Зміна найменування оператора потужності у зв’язку із
зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням
акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для
звернення оператора до компетентного органу із заявою про внесення змін
до реєстру потужностей у частині найменування такого оператора та не є
підставою для внесення таких змін до реєстру. У разі звернення оператора,
найменування якого було змінено, до компетентного органу з письмовою
заявою про внесення змін до реєстру в частині нового найменування такого
оператора компетентний орган безоплатно вносить такі зміни до реєстру, про
що письмово повідомляє оператора...
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Закон України № 771
Розділ VII

ЗАГАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ 
ПРОДУКТАМИ

Стаття 40. Загальні вимоги до операторів ринку, які
здійснюють первинне виробництво та ведення записів щодо
забезпечення безпечності харчових продуктів

1. З метою забезпечення безпечності первинної продукції під час
здійснення первинного виробництва оператори ринку здійснюють
заходи щодо:

1) управління небезпечними факторами;

2) забезпечення здорового стану рослин та тварин, які мають вплив на
здоров’я людини, включаючи виконання планів державного
моніторингу та контролю зоонозів та їх збудників.
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Закон України № 771
Стаття 40.

2. Оператори ринку, які займаються розведенням тварин, полюванням або первинним
виробництвом продуктів тваринного походження:

1) підтримують потужності для виробництва та/або обігу первинної продукції та супутніх
дій, включаючи потужності для зберігання та приготування кормів у чистоті шляхом
чищення, миття та дезінфекції;

2) підтримують обладнання, інвентар та транспортні засоби у чистоті шляхом чищення,
миття та дезінфекції;

3) забезпечують належний рівень чистоти тварин, які підлягають забою, та у разі
необхідності чистоту тварин, які використовуються для виробництва харчових продуктів;

4) використовують на потужностях воду питну або воду чисту для запобігання
забрудненню;

5) забезпечують допуск до виробництва та/або здійснення обігу харчових продуктів
персоналу, стан здоров’я якого не становить загрози безпечності харчових продуктів та
який пройшов обов’язковий медичний огляд і навчання (підготовку), що має бути
документально підтверджено;

6) здійснюють ефективні заходи щодо боротьби із шкідниками; 29



Закон України № 771
Стаття 40.

7) зберігають та вивозять відходи та небезпечні речовини у максимально безпечний
спосіб з метою запобігання забрудненню;

8) повідомляють з метою запобігання проникненню та поширенню хвороб, що
передаються людині через харчовий продукт, компетентному органу про підозрілі
спалахи хвороб, пов’язаних з появою нових тварин;

9) використовують результати досліджень (випробувань) зразків;

10) використовують ветеринарні препарати та кормові добавки відповідно до вимог
законодавства.

5. З метою забезпечення високого рівня безпечності харчових продуктів та швидкого
реагування у разі виявлення випадків, що можуть спричинити шкідливий вплив на
здоров’я людини, оператори ринку зобов’язані:

1) вести записи про заходи, які вживаються для управління небезпечними факторами, та
зберігати їх протягом трьох місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового
продукту, нанесеної на маркуванні;

2) надавати на запит компетентного органу або операторів ринку, які отримують
первинну продукцію, інформацію, передбачену цією статтею. 30



Закон України № 771
Стаття 40.

6. Оператори ринку, які займаються розведенням тварин, полюванням або первинним
виробництвом харчових продуктів тваринного походження, ведуть записи щодо:

1) виду та походження кормів;

2) ветеринарних препаратів для тварин, дати їх застосування, часу очікування, після
якого дозволяється використання тварини та/або харчових продуктів тваринного
походження;

3) наявності хвороб тварин, які можуть вплинути на безпечність харчових продуктів;

4) результатів досліджень (випробувань) зразків, отриманих від тварин, або інших
зразків, відібраних з діагностичною метою;

5) даних стосовно проведення перевірок тварин та/або харчових продуктів.

7. Оператори ринку, які займаються збором врожаю або виробництвом продуктів
рослинного походження, ведуть записи щодо:

1) використання засобів захисту рослин;

2) наявності шкідливих організмів чи хвороб, що можуть вплинути на безпечність
харчових продуктів рослинного походження;

3) результатів відповідних досліджень (випробувань) зразків рослин або інших зразків.
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Закон України № 771
Стаття 41. Гігієнічні вимоги до потужностей

1. Потужності, на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів, повинні
відповідати таким вимогам:

1) підтримуватися в чистому та робочому стані;

2) бути спланованими, сконструйованими та розміщеними для належного утримання,
чищення та/або дезінфекції, запобігання або мінімізації будь-якого забруднення, а також
здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, у тому числі заходів з
боротьби із шкідниками, запобігання накопиченню бруду, контакту з токсичними речовинами
та матеріалами, забрудненню харчових продуктів, підтримання необхідних температурних
режимів;

3) мати належну природну або механічну вентиляцію. Система вентиляції має бути
сконструйована таким чином, щоб механічний потік повітря із забрудненої зони не потрапляв
до чистої зони, був забезпечений безперешкодний доступ до фільтрів та інших частин, які
необхідно чистити або замінювати;

4) забезпечуватися належним природним та/або штучним освітленням приміщення,
необхідним для виробництва та/або зберігання харчових продуктів;

5) підлога повинна мати достатню дренажну систему, конструкція якої запобігатиме ризику
забруднення. При відкритих та/або частково відкритих дренажних каналах рух відходів має
бути з чистої до забрудненої зони.
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Закон України № 771
Стаття 42. Гігієнічні вимоги до приміщень, де обробляються або

переробляються харчові продукти

1. Конструкція та планування приміщень повинні забезпечувати можливість дотримання
належного рівня гігієнічних вимог до харчових продуктів, включаючи захист від
забруднення, під час операцій із харчовими продуктами та між такими операціями.

З цією метою приміщення, в яких харчові продукти обробляються та/або
переробляються, повинні відповідати таким вимогам:

1) для стін та підлоги приміщень використовуються непроникаючі, непоглинаючі,
нетоксичні та придатні до миття матеріали, або інші матеріали, які забезпечують
можливість дотримання належного рівня гігієнічних вимог до харчових продуктів,
включаючи захист від забруднення, під час операцій із харчовими продуктами та між
такими операціями;

2) стеля (або у разі її відсутності внутрішня поверхня даху) та верхні кріплення
побудовані таким чином, щоб запобігати накопиченню бруду, утворенню небажаної
плісняви і відпаданню часток конструкції, зменшувати конденсат. Поверхня стелі, висота
якої є належною для здійснення операцій, має бути гладкою;
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Закон України № 771
Стаття 42. Гігієнічні вимоги до приміщень, де обробляються або

переробляються харчові продукти

3) вікна та інші отвори побудовані таким чином, щоб це запобігало накопиченню бруду. Вікна,
що відкриваються назовні, у разі потреби повинні бути обладнані сіткою від комах, що легко
знімається для чищення. Вікна, відкриття яких може призвести до забруднення, під час
виробництва повинні бути зачинені;

4) поверхня дверей гладка та зроблена з непоглинаючих вологу матеріалів. Двері легко
чистяться та у разі потреби дезінфікуються;

5) всі поверхні (включаючи поверхню обладнань), що контактують з харчовими продуктами,
утримуються у непошкодженому стані, легко чистяться, у разі потреби дезінфікуються та
зроблені з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів;

6) залежно від типу, розміру та виду діяльності на потужностях наявні приміщення для
чищення, дезінфекції і зберігання робочих інструментів та обладнання, які виготовлені з
нержавіючих матеріалів, легко чистяться, мають гарячу та холодну воду.

2. У разі якщо харчові продукти знаходяться в приміщеннях для набуття ними притаманних їм
традиційних характеристик (для традиційних харчових продуктів), стелі, стіни та підлога таких
приміщень можуть не відповідати вимогам частини першої цієї статті стосовно властивостей
матеріалів, з яких вони мають бути зроблені (непроникнення та непоглинання).
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Закон України № 771
Стаття 43. Гігієнічні вимоги до рухомих та/або тимчасових потужностей

1. Рухомі та/або тимчасові потужності (палатки, кіоски, прилавки, рухомі транспортні засоби
для торгівлі) повинні відповідати таким вимогам:

1) утримуватися в чистоті та належному стані;

2) забезпечувати захист від будь-якого ризику забруднення, зокрема від шкідників та гризунів;

3) бути обладнані засобами для підтримання належної особистої гігієни;

4) поверхні (включаючи поверхню обладнань), що контактують з харчовими продуктами,
утримуються у непошкодженому стані, легко чистяться та дезінфікуються, зроблені з гладких,
нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів;

5) бути забезпечені гарячою та/або холодною питною водою у необхідній кількості;

6) мати належні засоби для гігієнічного зберігання небезпечних та/або неїстівних речовин та
відходів (рідких або твердих), а також засоби для їх зберігання та подальшого поводження
та/або мати відповідний договір щодо їх утилізації (знищення);

7) мати належні засоби для підтримання температури, необхідної для зберігання харчових
продуктів, та її контролю;

8) забезпечувати розміщення харчових продуктів таким чином, щоб максимально знизити
ризик їх забруднення. 35



Закон України № 771
Стаття 44. Гігієнічні вимоги до транспортних засобів

1. Оператори ринку використовують лише транспортні засоби, що
відповідають таким вимогам:

1) транспортні засоби та/або контейнери, що використовуються для
перевезення харчових продуктів, є чистими, утримуються у належному
стані, що забезпечує захист харчових продуктів від забруднення, та
мають таку конструкцію, що забезпечує результативне чищення та/або
дезінфекцію;

2) якщо використання транспортних засобів та/або контейнерів для
перевезення нехарчових продуктів може призвести до забруднення
харчового продукту, для перевезення якого вони можуть потім
застосовуватися, вони використовуються тільки для перевезення
харчових продуктів;
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Закон України № 771
Стаття 44. Гігієнічні вимоги до транспортних засобів

3) у разі одночасного використання транспортних засобів та/або контейнерів
для перевезення харчових та нехарчових продуктів або у разі одночасного
перевезення різних харчових продуктів забезпечується таке розділення
продуктів, що унеможливлює їх забруднення. Для уникнення ризику
забруднення забезпечується результативне очищення зазначених
транспортних засобів та/або контейнерів перед кожним наступним
завантаженням;

4) перевезення рідких, гранульованих, порошкових харчових продуктів
здійснюється в ємностях та/або контейнерах/танкерах, передбачених для
перевезення тільки харчових продуктів. Зазначені ємності та/або
контейнери/танкери чітко промарковані державною мовою, що вказує на їх
використання виключно для перевезення харчових продуктів, або мають
маркування "тільки для харчових продуктів";

5) харчові продукти розміщуються у транспортних засобах та/або контейнерах
таким чином, щоб мінімізувати ризик їх забруднення.
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Закон України № 771
Стаття 45. Гігієнічні вимоги до обладнання та інвентарю

1. Оператори ринку можуть використовувати обладнання та інвентар, з якими
контактують харчові продукти, що відповідають таким вимогам:

1) є чистими та у разі потреби продезінфікованими. Чищення та дезінфекція
здійснюються таким чином, щоб забезпечити захист від появи ризику
забруднення;

2) виготовлені з матеріалів та утримуються у належному стані та умовах, що
зменшують ризик забруднення та дають змогу проводити їх чищення та
дезінфекцію (крім тари та упаковки, що не повертається оператору ринку);

3) розміщені таким чином, що дозволяє чищення обладнання та навколишньої
території.

2. Обладнання має бути каліброваним відповідно до законодавства.

3. У разі використання хімічних засобів з метою запобігання корозії
обладнання та контейнерів такі засоби використовуються відповідно до
належної виробничої практики.
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Закон України № 771
Стаття 46. Гігієнічні вимоги під час поводження з харчовими

відходами

1. Оператори ринку під час поводження з харчовими відходами (неїстівні
субпродукти та інші залишки) повинні:

1) якомога швидше видаляти харчові відходи з приміщення, де є харчові
продукти;

2) розміщувати харчові відходи у закритих контейнерах, сконструйованих
таким чином, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх
дезінфекцію;

3) дотримуватися відповідних положень законодавства щодо зберігання і
утилізації (знищення) харчових та інших відходів та/або мати договори щодо їх
утилізації (знищення).

2. Харчові відходи знищуються відповідно до законодавства.
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Закон України № 771
Стаття 47. Гігієнічні вимоги щодо постачання води

1. Оператори ринку дотримуються таких вимог щодо постачання води:

1) забезпечення постачання води питної на потужностях у кількості, яка відповідає розміру та типу
потужності;

2) вода чиста може використовуватися під час обробки продуктів рибальства з незміненою
цілісністю, а також для зовнішнього миття. Вода морська чиста може використовуватися для обробки
живих двостулкових молюсків, голкошкірих, оболонкових і морських черевоногих. У таких випадках
потужність має бути сконструйована та обладнана таким чином, щоб уможливити постачання такої
води;

3) циркуляція води непитної, що використовується у системах пожежогасіння, виробництва пари,
заморожування та інших цілях, здійснюється окремою чітко ідентифікованою водогінною мережею.
Забороняється будь-яке з’єднання водогону з водою непитною з водогоном, через який відбувається
циркуляція води питної;

4) вода, що використовується у виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі та/або є
інгредієнтом), має відповідати вимогам, установленим до води питної;

5) лід, який контактує з харчовими продуктами і може спричинити забруднення харчових продуктів,
виготовляється з води питної або, якщо він використовується для охолодження продуктів рибальства,
щодо яких не змінюється цілісність, - з води чистої. Лід виготовляється, утримується і зберігається в
умовах, які захищають його від забруднення;

6) пара, яка прямо контактує з харчовими продуктами, повинна бути без жодних речовин, що є
небезпечними для здоров’я людини або можуть спричинити забруднення харчових продуктів;

7) у разі термічної обробки харчових продуктів у герметичних ємностях оператор ринку забезпечує
умови, за яких вода, що використовується для охолодження цих ємностей, не є джерелом
забруднення цих продуктів. 40



Закон України № 771
Стаття 48. Вимоги до гігієни персоналу потужностей, який

працює у зоні поводження з харчовими продуктами

1. Оператори ринку дотримуються таких вимог щодо гігієни персоналу
потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими
продуктами:

1) на потужності допускається персонал, який не має протипоказань
щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього
оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу, що
підтверджено відповідними записами цього оператора ринку;

2) персонал потужностей періодично проходить навчання щодо
гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього
оператора ринку. Періодичність такого навчання встановлюється
самим оператором ринку.
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Закон України № 771
Стаття 49. Гігієнічні вимоги до харчових продуктів

1. Оператори ринку дотримуються таких вимог:

1) забороняється прийняття об’єктів санітарних заходів (крім живих тварин), що
використовуються для виробництва харчових продуктів, після переробки яких
отриманий харчовий продукт є непридатним для споживання людиною;

2) первинна продукція та всі інгредієнти, які зберігаються на потужностях, утримуються в
умовах, що запобігають їх псуванню та забезпечують захист від забруднення;

3) харчові продукти повинні бути захищеними від будь-якого забруднення на всіх стадіях
виробництва, переробки та/або обігу;

4) ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами;

5) дотримується температурний режим, який унеможливлює розмноження
мікроорганізмів, формування токсинів. Такий режим не повинен перериватися.
Виключення щодо дотримання температурного режиму, який унеможливлює
розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, можливе протягом обмеженого
періоду часу в процесі підготовки харчового продукту до перевезення, зберігання,
продажу, сервірування харчових продуктів за умови, якщо це не спричиняє ризик
здоров’ю споживачів; 42



Закон України № 771
Стаття 49. Гігієнічні вимоги до харчових продуктів

6) потужності з виробництва, обробки, транспортування, зберігання, первинного
пакування перероблених харчових продуктів повинні мати належні приміщення для
окремого зберігання перероблених харчових продуктів від неперероблених, у тому
числі морозильні камери достатнього розміру;

7) якщо харчові продукти мають зберігатися або пропонуватися до споживання при
низьких температурах, вони повинні бути якнайшвидше охолоджені після стадії
термічної обробки або останньої стадії виробництва до температури, яка не спричинить
ризик здоров’ю споживачів;

8) розморожування харчових продуктів здійснюється таким чином, щоб мінімізувати
ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів у харчових
продуктах. Під час розморожування харчові продукти утримуються при температурі, яка
не спричиняє ризик здоров’ю споживача. Якщо рідина, яка виникає внаслідок
розморожування, може спричинити ризик здоров’ю, вона зливається у безпечний
спосіб. Після розморожування харчові продукти утримуються у спосіб, що мінімізує
ризик розмноження патогенних мікроорганізмів або формування токсинів;

9) небезпечні та/або неїстівні речовини, включаючи корми для тварин, чітко маркуються
та зберігаються в окремих безпечних контейнерах. 43



Закон України № 771
Стаття 50. Гігієнічні вимоги до пакування харчових продуктів,

включаючи первинне пакування

1. Оператори ринку під час здійснення пакування харчових продуктів,
включаючи первинне пакування, зобов’язані забезпечити дотримання таких
вимог:

1) матеріали, які використовуються для пакування, включаючи первинне
пакування, не повинні бути джерелом забруднення;

2) матеріали для первинного пакування зберігаються у спосіб, який
унеможливлює їх забруднення;

3) пакування, включаючи первинне пакування, здійснюється у спосіб, що
унеможливлює забруднення продуктів та цілісність упаковки.

2. Матеріали, які використовуються для пакування, включаючи для
первинного пакування, що використовуються повторно, повинні легко
чиститися і в разі необхідності дезінфікуватися.
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Закон України № 771
Стаття 51. Гігієнічні вимоги під час термічної обробки

1. Вимоги цієї статті поширюються на харчові продукти, які вводяться в обіг у
герметичних упаковках (контейнерах).

2. Будь-який процес термічної обробки, що використовується для переробки
необробленого харчового продукту або для подальшої переробки
обробленого харчового продукту, повинен:

1) включати нагрівання кожної частини харчового продукту, що обробляється,
до визначеної температури протягом визначеного періоду часу;

2) запобігати забрудненню харчового продукту під час переробки.

3. Оператори ринку забезпечують відповідність процесів термічної обробки,
які вони застосовують, визначеним результатам шляхом регулярних перевірок
встановлених основних параметрів (температура, тиск, цілісність пакування,
мікробіологічні показники).
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Під час виробництва харчових продуктів в Україні

забороняється:

✓ використання харчових добавок, які не зареєстровані в

Україні відповідно до вимог цього Закону;

✓ використання ароматизаторів, не зареєстрованих відповідно

до вимог цього Закону;

✓ використання допоміжних матеріалів для переробки та

матеріалів, що контактують з харчовими продуктами,

якщо вони не зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.

Закон № 771



Закон № 771

✓ новітні харчові продукти;

✓ харчові добавки;

✓ ароматизатори, за виключенням окремої групи ароматизаторів, 

визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров'я;

✓ ензими;

✓ допоміжні матеріали для переробки, та матеріали, що 

контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться в 

обіг та/або вперше використовуються на території України;

✓ вода питна, яку планується віднести до категорії "вода природна 

мінеральна".

Державній реєстрації підлягають:



Закон № 771: вимоги до обігу

Забороняється:

✓ обіг харчових продуктів на потужностях, що не відповідають вимогам

санітарних заходів;

✓ продаж харчових продуктів власного домашнього виробництва не на

агропродовольчих ринках;

✓ обіг неперероблених туш парнокопитних та/або однокопитних тварин, на

яких безпосередньо або на упаковці відсутня позначка придатності;

✓ обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, щодо яких не

отримано експлуатаційного дозволу, передбаченого цим Законом, або дія

якого тимчасово припинена;

✓ обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, повідомлення про

реєстрацію яких не було зроблено оператором ринку до вимог цього

Закону;



Закон № 771: вимоги до обігу

Забороняється:

✓ обіг харчових продуктів, які містять генетично модифіковані

організми або отримані з їх використанням, до проведення їх

державної реєстрації;

✓ обіг неперероблених харчових продуктів із свинини для

споживання людиною без відповідних ветеринарних

документів у разі підтвердження спалаху хвороб, що є

небезпечними для здоров’я людей або тварин, за рішенням

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері безпечності та окремих показників якості

харчових продуктів.



Характеристика та основні положення

Прийняття - 18.05.2017 за номером № 2042
Набрання чинності - 04.04.2018

Закон встановлює вимоги до організації державного
контролю харчових продуктів, кормів та тварин
представниками єдиного контролюючого органу -
компетентного органу.

Законом визначені загальні вимоги до здійснення
державного контролю з метою перевірки виконання
операторами ринку харчових продуктів, кормів, тварин вимог
законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та
кормів, здоров’я та благополуччя тварин.
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Визначення державного контролю

Державний контроль - діяльність компетентного органу,
його територіальних органів, державних інспекторів, державних
ветеринарних інспекторів, помічників державного ветеринарного
інспектора та уповноважених осіб, що здійснюється з метою
перевірки відповідності діяльності операторів ринку вимогам
законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та
благополуччя тварин, а також усунення наслідків невідповідності
та притягнення до відповідальності за порушення відповідних
вимог. Державний контроль включає також діяльність з перевірки
відповідності законодавству про побічні продукти тваринного
походження під час ввезення (пересилання) таких продуктів на
митну територію України;
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Особливості

Компетентний орган має право надавати уповноваженим особам

повноваження щодо здійснення окремих заходів державного 

контролю, але за умови, що такі особи відповідають вимогам, 

які встановлені Законом.

компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику

у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної

медицини (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та

захисту споживачів)
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Уповноважені особи це:

1) офіційні ветеринарні лікарі – можуть здійснювати

повноваження державного ветеринарного інспектора на

визначених потужностях (господарствах) у межах Закону

щодо живих тварин та продуктів тваринного походження;

2) уповноважені ветеринари – можуть здійснювати

окремі заходи державного контролю щодо живих тванин у

господарствах;
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3) працівники бійні, що уповноважені здійснювати

обов’язки помічника державного ветеринарного

інспектора, - можуть здійснювати обов’язки помічника щодо

державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних,

але лише у рамках технічної допомоги, необхідної для

виконання завдань державного ветеринарного інспектора;

4) уповноважені лабораторії та референс-лабораторії

– можуть здійснювати лабораторні дослідження, відбір зразків

у межах Закону для цілей державного контролю.
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Фаховий державний контроль і вимоги до 
посадових осіб компетентного органу та 

державних ветеринарних інспекторів

Закон встановлює фаховий державний
контроль щодо посадових осіб компетентного
органу (обов’язок підвищення кваліфікації у
визначених Законом сферах). Також, Закон
встановлює кваліфікаційні вимоги до державних
ветеринарних інспекторів (вища освіта в галузі
ветеринарної медицини, постійне підвищення
кваліфікації відповідно до своєї компетенції).
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Основні обов‘язки державних інспекторів та державних
ветеринарних інспекторів

1) показувати документи, які підтверджують їхню особу та їхні
повноваження на проведення заходів державного контролю;

2) оформляти і надавати документи, пов’язані із здійсненням
заходів державного контролю;

3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.
Окрім випадків, що передбачені Законом;

4) об’єктивно та неупереджено здійснювати заходи державного
контролю;

5) утримуватися від необґрунтованих висновків щодо операторів
ринку, а також від неправомірного та необґрунтованого притягнення
операторів ринку до відповідальності.
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Основні права державних інспекторів та державних
ветеринарних інспекторів

1) безперешкодного доступу без попередження до потужностей під час
їх роботи;

2) здійснювати інспектування потужностей, випробувальних
лабораторій, що розміщуються на потужностях і пов’язані з виробництвом
та/або обігом харчових продуктів та/або кормів;

3) здійснювати відбір зразків з метою перевірки відповідності
законодавству про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин;

4) проводити аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах
НАССР, за умови наявності відповідної підготовки;

5) перевіряти документи щодо дотримання операторами ринку
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин і отримувати їх копії;
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Основні права державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів

6) здійснювати інтерпретацію результатів лабораторних досліджень
(випробувань) зразків;

7) видавати приписи щодо усунення порушень цього Закону, законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин;

8) збирати докази, що підтверджують порушення операторами ринку цього
Закону, законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин, у тому числі здійснювати відбір зразків;

9) здійснювати позапланові інспектування потужностей з метою перевірки
виконання операторами ринку приписів, розпоряджень та рішень, прийнятих за
результатами здійснення попередніх заходів державного контролю;

10) за зверненням оператора ринку видавати (заповнювати) міжнародні
сертифікати, що підтверджують відповідність вантажів з харчовими продуктами або
кормами, що експортуються з України, вимогам країни призначення або вимогам
законодавства України

та ін.
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Основні права операторів ринку

1) вимагати від державних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів,
інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю, дотримання цього Закону;

2) перевіряти наявність у державних інспекторів, державних ветеринарних
інспекторів, інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю, службового
посвідчення (документа, що посвідчує особу);

3) не допускати державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів
до здійснення інспектування та аудиту, якщо:

а) інспектування або аудит здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
інспектування та аудиту, встановленої щорічним планом державного контролю, та за
відсутності підстав для проведення позапланових заходів державного контролю;

б) державний інспектор або державний ветеринарний інспектор не надав копій
документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають
вимогам цього Закону;

в) державний інспектор або державний ветеринарний інспектор не вніс запис про
здійснення відповідного заходу державного контролю до журналу реєстрації заходів
державного нагляду (контролю) (у разі надання такого журналу оператором ринку);
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Основні права операторів ринку
4) бути присутнім під час здійснення заходів державного

контролю, залучати до здійснення таких заходів юридичних і
фізичних осіб, за умови що такі особи не перешкоджають здійсненню
відповідних заходів;

5) вимагати нерозголошення інформації з обмеженим
доступом, що належить оператору ринку;

6) одержувати та ознайомлюватися з актами державного
контролю, актами відбору зразків, розпорядженнями, приписами,
рішеннями;

7) надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження
або заперечення до актів державного контролю, актів відбору
зразків протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких актів
оператором ринку;

60



Основні права операторів ринку

8) під час відбору зразків одержувати додаткові зразки для проведення

альтернативного лабораторного дослідження (випробування);

9) вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та
вимагати від державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів
внесення до нього записів про здійснення інспектування та аудиту до початку
їх проведення;

10) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні
рішення, дії та бездіяльність посадових осіб компетентного органу та інших
осіб, які здійснюють заходи державного контролю;

11) на відшкодування в порядку, встановленому Цивільним кодексом
України, шкоди (збитків), заподіяної (завданих) неправомірними рішеннями,
діями або бездіяльністю посадових осіб компетентного органу та інших осіб, які
здійснюють заходи державного контролю. 61
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Основні обов'язки операторів ринку

1) допускати державних інспекторів, державних ветеринарних
інспекторів та інших визначених цим Законом осіб до здійснення заходів
державного контролю, за умови дотримання ними порядку здійснення
державного контролю, передбаченого цим Законом;

2) ) усувати виявлені невідповідності шляхом здійснення
корекцій та коригувальних дій;

3) надавати документи, пояснення, іншу інформацію з питань,
що виникають у зв’язку із здійсненням заходів державного контролю;

4) забезпечувати умови для відбору зразків;
5) одержувати примірник припису, розпорядження, рішення,

акта або іншого документа, складеного за результатами заходу
державного контролю.
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Вимоги до здійснення державного контролю
Державний контроль має бути ризик-орієнтованим та

повинен здійснюватися з періодичністю, що є достатньою
для досягнення цілей контролю.

Державний контроль здійснюється компетентним
органом.

Кількість перевірок конкретного оператора ринку
залежатиме від ризику, який становить його діяльність.

Державний контроль здійснюється на будь-якій стадії
виробництва та обігу харчових продуктів та кормів.

Основа категоризації міститься в Законі та
впроваджена відповідним підзаконним актом.
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Вимоги до здійснення державного контролю
Постанова КМУ № 896 від 31 жовтня 2018 «Деякі

питання здійснення планових заходів державного
контролю Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів», якою
затверджується Порядок визначення періодичності
здійснення планових заходів державного контролю
відповідності діяльності операторів ринку
(потужностей) вимогам законодавства про харчові
продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які
здійснюються Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її
провадження
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Вимоги до здійснення державного контролю
Періодичність здійснення перевірок кожної

потужності визначається на підставі ризик-орієнтованого
підходу та має враховувати:
1) визначені ризики, пов’язані з тваринами, харчовими
продуктами, кормами, операторами ринку, використанням
харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів,
речовин, здійсненням діяльності або операцій, які можуть
справити негативний вплив на безпечність харчових
продуктів та/або кормів, здоров’я та благополуччя тварин;
2) результати здійснення попередніх заходів державного
контролю;
3) ефективність процедур, які застосовуються оператором
ринку з метою дотримання законодавства про харчові
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин;
4) інформацію, яка може свідчити про невідповідність.65



Нове харчове законодавство

Періодичність здійснення планових заходів
державного контролю (нагляду) залежить від ризиків,
пов’язаних із харчовими продуктами, операторами ринку,
використанням харчових продуктів або процесів,
матеріалів, речовин, здійсненням діяльності або операцій,
які можуть справити негативний вплив на безпечність
харчових продуктів, з урахуванням певних показників.

На основі нарахованої суми балів кожна потужність
відповідно до шкали балів відноситься до певного
ступеня ризику від здійснення господарської діяльності,
що відповідає визначеній періодичності здійснення
планових заходів державного контролю.
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Заходи державного контролю
Заходи державного контролю умовно поділяються на три
категорії.

1) заходи, що здійснюються на кордоні:
документальна перевірка, перевірка відповідності та
фізична перевірка;

2) заходи, що можуть здійснюватися щодо потужностей:
аудит, інспектування, передзабійний та післязабійний
огляд;

3) інші заходи,що можуть проводитися для виконання
цілей державного контролю: відбір зразків та
лабораторне дослідження.

Також, у межах заходів державного контролю
здійснюється державний моніторинг.
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Заходи державного контролю здійснюються
без попередження (повідомлення) оператора
ринку, окрім аудиту (щонайменше за 3 робочі дні
до проведення) та інших випадків, коли таке
попередження є необхідною умовою забезпечення
ефективності державного контролю.

Один і той самий державний інспектор не
може здійснювати аудит двічі поспіль на одній і
тій самій потужності.
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Заходи державного контролю щодо потужностей
аудит – перевірка безперервності та ефективності застосування

постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, та постійно діючих
процедур, розроблених оператором ринку з метою дотримання гігієнічних
вимог, у тому числі:
1) документації;
2) ведення записів;
3) процесів, що впливають на безпечність харчових продуктів та/або кормів;
4) системи внутрішнього контролю оператора ринку;
5) коригувальних дій, вжитих оператором ринку внаслідок аналізу виявлених
невідповідностей;
6) кваліфікації персоналу.

Результати аудиту обов’язково враховуються під час визначення
ступеня ризику діяльності оператора ринку (потужності) та періодичності
здійснення планових заходів державного контролю.
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Заходи державного контролю щодо потужностей
інспектування – перевірка дотримання операторами ринку

законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин
та перевірка відповідності їхньої діяльності іншим вимогам Закону щодо:
1) гігієни;
2) плану коригувальних дій, розробленого та впровадженого оператором ринку
за результатами попередніх перевірок;
3) інцидентів, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів та/або кормів.

Інспектування може включати в себе перевірку потужностей, прилеглої
території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів, а також
харчових продуктів та кормів; сировини, інгредієнтів, допоміжних матеріалів для
переробки, які використовуються для приготування та виробництва харчових
продуктів та кормів, напівфабрикатів; предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами; засобів та процесів прибирання і догляду, а також
пестицидів; маркування, зовнішнього вигляду та реклами.
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Заходи державного контролю щодо потужностей
Державний контроль у формах інспектування та аудиту здійснюється

із застосуванням актів державного контролю.
Акт державного контролю містить вичерпний перелік питань для

перевірки дотримання оператором ринку законодавства про харчові
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Кожне таке питання повинно містити посилання на вимогу
нормативно-правового акта (статтю, частину, пункт, підпункт, абзац тощо),
яка підлягає дотриманню оператором ринку.

Якщо за результатами інспектування або аудиту виявлено
невідповідність, в акті державного контролю наводиться детальний опис
відповідних порушень законодавства.

Акт державного контролю складається у двох примірниках, один з
яких вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його
складення.
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Прозорість та конфіденційність

Компетентний орган здійснює свою діяльність на засадах прозорості та 

конфіденційності.

Елементи прозорості:

1) оприлюднення на офіційному веб-сайті узагальнену інформацію щодо

результатів заходів державного контролю;

2) повідомлення про виявлення харчових продуктів та/або кормів, що є

загрозливими для здоров’я людини та/або тварини.

Елемент конфіденційності:

нерозголошення інформації з обмеженим доступом. Проте захист такої

інформації не є перешкодою для розповсюдження компетентним органом

інформації, яка стосується прозорості його діяльності.
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Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження здійснюють уповноважені 

лабораторії. Уповноваженими лабораторіями можуть 

бути:

1) акредитована лабораторія: уповноважена

компетентним органом для цілей державного

контролю;

2) референс-лабораторія: акредитована лабораторія,

уповноважена компетентним органом як референс-

лабораторія.
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Відбір зразків

1) плановий відбір - для виконання щорічного плану державного контролю

та/або щорічного плану державного моніторингу;

2) позаплановий відбір - якщо під час здійснення державного контролю

виникла обґрунтована підозра щодо невідповідності або існують інші підстави

для відбору зразків, встановлені цим Законом;

3) оператор ринку, який не погоджується з результатами основного

лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного

органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження

(випробування). Витрати, пов’язані з проведенням арбітражного лабораторного

дослідження (випробування), несе оператор ринку;

4) результати арбітражного лабораторного дослідження

(випробування) є остаточними.
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У сфері планування державного контролю Закон

передбачає:

- довгостроковий план державного контролю;

- щорічний план державного контролю;

-щорічний звіт про виконання довгострокового та

щорічного планів державного контролю;

-план дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із

харчовими продуктами та кормами.
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Державний контроль свіжого м’яса

Державний ветеринарний інспектор здійснює державний

контроль свіжого м’яса на бійнях, потужностях з переробки диких

тварин та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса.

За результатами державного контролю державний

ветеринарний інспектор або під його відповідальність інша особа,

визначена цим Законом, наносить позначку придатності, що

свідчить про придатність м’яса для споживання людиною.
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Особливості здійснення державного контролю на бійнях та
потужностях з розбирання та обвалювання м’яса

Компетентний орган забезпечує присутність державного
ветеринарного інспектора:

1) на бійні під час передзабійного та післязабійного огляду;

2) на потужностях з переробки диких тварин під час
післязабійного огляду.

3) на потужностях з розбирання та обвалювання м’яса під час
розбирання та обвалювання м’яса з періодичністю, що гарантує
безпечність м’яса
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Особливості здійснення державного контролю на бійнях та

потужностях з розбирання та обвалювання м’яса

Компетентний орган визначає бійні та потужності з переробки

диких тварин, на яких присутність державного ветеринарного інспектора

не вимагається, якщо за результатами проведеного компетентним

органом аналізу ризиків підтверджено здатність відповідної бійні та

потужності забезпечити безпечність м’яса та виконуються інші вимоги,

передбачені цим Законом

Порядок визначення боєнь та потужностей з переробки диких

тварин, на яких присутність державного ветеринарного інспектора не

вимагається, затверджується наказом Мінагрополітики.
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Завдання державного ветеринарного інспектора під час здійснення державного

контролю свіжого м’яса

1) у межах аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP,
перевіряє також ефективність процедур, розроблених оператором ринку для дотримання
вимог щодо:

1) забезпечення відсутності у свіжому м’ясі будь-якого забруднення та ознак
патофізіологічних аномалій або змін;

2) забезпечення відсутності у свіжому м’ясі ризикового матеріалу, крім випадків,
передбачених законодавством;

3) виробництва свіжого м’яса з дотриманням законодавства щодо трансмісивної
губкоподібної енцефалопатії.

2) у межах аудиту постійно діючих процедур, розроблених оператором ринку з метою
дотримання гігієнічних вимог, перевіряє також безперервність дотримання оператором
ринку його власних процедур у частині практики збирання, транспортування, зберігання,
поводження, переробки, використання та знищення побічних продуктів тваринного
походження, у тому числі ризикового матеріалу.



81

Завдання державного ветеринарного інспектора під час здійснення
державного контролю свіжого м’яса

На бійнях, потужностях з переробки диких тварин та потужностях з
розбирання та обвалювання м’яса може включати:

1) перевірку інформації про харчовий ланцюг щодо тварин, призначених для
забою;

2) передзабійний огляд;

3) перевірку дотримання законодавства про благополуччя тварин під час їх
транспортування та забою;

4) післязабійний огляд;

5) перевірку процедур, що запобігають забрудненню м’яса ризиковим
матеріалом;

6) відбір зразків для лабораторних досліджень (випробувань).
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Позначка придатності та ідентифікаційна позначка

Позначка придатності наноситься на:

1) туші свійських копитних тварин;

2) диких ссавців, вирощених на фермі, відмінних від зайцеподібних, та великих диких тварин;

3) а також на напівтуші;

4) четвертини;

5) та шматки, що отримані шляхом розроблення напівтуш на три шматки,

та лише якщо в результаті передзабійного та післязабійного огляду встановлено
відсутність причин, через які це м’ясо визнається не придатним для споживання людиною.

Нанесення позначки придатності здійснюється на бійні або на потужності з переробки
диких тварин, якщо інше не передбачено законом. Обіг зазначених туш тварин та їх частин без
нанесеної на них позначки придатності забороняється, якщо інше не передбачено
законодавством.

Державний ветеринарний інспектор наносить позначку придатності.
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Позначка придатності та ідентифікаційна позначка

Ідентифікаційна позначка:

1) містить реєстраційний номер потужності;

2) наноситься з метою забезпечення простежуваності на харчові
продукти тваринного походження, щодо яких цим Законом не
передбачене нанесення позначки придатності та які вироблені на
потужностях, на які видано експлуатаційний дозвіл;

3) наноситься операторами ринку, які здійснюють виробництво чи
первинне пакування та/або пакування відповідних продуктів, до моменту
їх вивезення з потужності. У разі подальшої переробки або повторного
пакування на іншій потужності наноситься нова ідентифікаційна позначка.

Обіг харчових продуктів тваринного походження без
ідентифікаційної позначки забороняється.



Фінансування

Державний контроль фінансується за рахунок
державного бюджету.

Проте є певні винятки, коли фінансування здійснюється за
рахунок операторів ринку:

1) контроль імпортованих вантажів (окрім контролю в межах
щорічного плану державного моніторингу);

2) передзабійний і післязабійний огляд;

3) позапланові заходи державного контролю;.

4) на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, якщо
за результатами здійснення цих заходів така невідповідність не була
підтверджена. 84



Відповідальність

Встановлено відповідальність операторів ринку (юридичні особи

та фізичні особи-підприємці) за порушення Закону та законодавства про

харчові продукти та корми. Штрафи за вчинені порушення є

фіксованими та розраховуються у прив‘язці до мінімальної заробітної

плати.

У разі вчинення оператором ринку певних правопорушень вперше

протягом останніх трьох років, що передують вчиненню такого

правопорушення, державний інспектор видає оператору ринку припис

щодо усунення порушень без оформлення відповідного протоколу.

Справи про порушення Закону розглядаються компетентним

органом або його територіальними органами.
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Нове харчове законодавство
✓Закон «Про безпечність та гігієну кормів» № 2264 від

21.12.2017 визначає:
• правові та організаційні засади виробництва та обігу кормів;
• регулює відносини між органами виконавчої влади та

операторами ринку кормів, зокрема, повноваження органів
державної влади та їх посадових осіб;

• права та обов’язки операторів ринку;
• порядок реєстрації, припинення, поновлення, скасування дії

державної реєстрації потужностей;
• вимоги до виробництва та обігу кормів, потужностей, які

виробляють корми;
Проект Закону розроблено на основі Регламенту ЄС №
183/2005 від 12 січня 2005 р., яким встановлюються гігієнічні
вимоги для кормів; Регламенту ЄС № 1831/2003 від 22
вересня 2003 р. щодо кормових добавок; Регламенту ЄС №
429/2008 від 25 квітня 2008 щодо детальних правил з
імплементації Регламенту ЄС № 1831/2003 щодо підготовки та
представлення заяв, оцінок та дозволів на кормові добавки
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Повноваження компетентного органу

До повноважень компетентного органу належать:
✓ видача експлуатаційних дозволів на потужності;

✓ здійснення державної реєстрації потужностей;

✓ ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу
кормів;

✓ здійснення державної реєстрації кормових добавок та ведення
Державного реєстру кормових добавок;

✓ здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
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Права операторів ринку

Оператори ринку мають право:

✓ брати участь у розробленні методичних настанов;

✓ застосовувати методичні настанови;

✓ вимагати відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
постачання їм неправильно маркованих або небезпечних кормів;

✓ не відшкодовувати збитки, пов’язані з небезпечністю кормів,
завдані внаслідок порушення іншими особами, у тому числі
кінцевими користувачами, вимог законодавства про корми та
інструкцій, наданих виробником та/або постачальником цих
кормів;

✓ вимагати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що
належить оператору ринку, крім випадків, передбачених законом;

✓ здійснювати інші права, передбачені законодавством.
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Обов'язки операторів ринку
Оператори ринку зобов’язані:

✓ забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієни кормів;

✓ забезпечувати дотримання вимог законодавства про корми щодо
маркування, представлення та пакування кормів;

✓ розробляти, запроваджувати та використовувати постійно діючі процедури,
засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
критичних точках (НАССР), а також забезпечувати належну підготовку з питань
застосування цих процедур осіб, відповідальних за їх виконання під час
виробництва та обігу кормів;

✓ забезпечувати відповідність кормів вимогам безпечності, встановленим
законодавством про корми;

✓ отримувати експлуатаційний дозвіл на потужність або повідомляти про намір
використання потужності з метою її державної реєстрації;

✓ забезпечувати достовірність інформації про корми, що надається, а також
відповідність такої інформації вимогам законодавства про корми;

✓забезпечувати простежуваність;
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Постійно діючі процедури, засновані на 
принципах НАССР

✓ Оператори ринку повинні розробляти, запроваджувати та
використовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах
НАССР.

✓ Вимоги щодо запровадження постійно діючих процедур, заснованих
на принципах НАССР, не поширюються на операторів ринку, що
здійснюють первинне виробництво кормів, а також провадять
пов’язану з первинним виробництвом діяльність, таку як
транспортування, зберігання та поводження із первинною продукцією
в місці первинного виробництва, транспортування первинної
продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також
змішування кормів лише для потреб власного господарства без
використання кормових добавок та преміксів, крім силосних
кормових добавок.
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Постійно діючі процедури, засновані на 
принципах НАССР

✓ Допускається застосування спрощеного підходу до розроблення,
запровадження та використання постійно діючих процедур,
заснованих на принципах НАССР, за умови що такий підхід забезпечує
однаковий рівень захисту здоров’я тварин, що і в разі запровадження
принципів НАССР у повному обсязі, як це встановлено частиною
третьою цієї статті. Оператор ринку здійснює знищення, утилізацію
кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж
годівля тварин, цілей за власний рахунок у порядку, встановленому
Мінагрополітики.

✓Сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах
НАССР, є добровільною.
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Простежуваність
✓Оператори ринку під час провадження своєї діяльності зобов’язані

забезпечувати простежуваність кормів на всіх стадіях їх виробництва
та обігу.
✓ Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів

ринку, які постачають їм корми, матеріали, що контактують з
кормами, а також допоміжні засоби для переробки за принципом
"крок назад".
✓ Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів

ринку, яким вони постачають корми, матеріали, що контактують з
кормами, а також допоміжні засоби для переробки за принципом
"крок вперед".
✓ Оператори ринку повинні застосовувати системи та процедури, що

забезпечують можливість надання інформації щодо простежуваності
корму на запит компетентного органу. Така інформація повинна
зберігатися оператором ринку протягом шести місяців після
закінчення мінімального строку зберігання корму.
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Нове харчове законодавство
✓Закон «Про безпечність та гігієну кормів» № 2264 від

21.12.2017 визначає:
• правові та організаційні засади виробництва та обігу кормів;
• регулює відносини між органами виконавчої влади та

операторами ринку кормів, зокрема, повноваження органів
державної влади та їх посадових осіб;

• права та обов’язки операторів ринку;
• порядок реєстрації, припинення, поновлення, скасування дії

державної реєстрації потужностей;
• вимоги до виробництва та обігу кормів, потужностей, які

виробляють корми;
Проект Закону розроблено на основі Регламенту ЄС №
183/2005 від 12 січня 2005 р., яким встановлюються гігієнічні
вимоги для кормів; Регламенту ЄС № 1831/2003 від 22
вересня 2003 р. щодо кормових добавок; Регламенту ЄС №
429/2008 від 25 квітня 2008 щодо детальних правил з
імплементації Регламенту ЄС № 1831/2003 щодо підготовки та
представлення заяв, оцінок та дозволів на кормові добавки
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Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» 
(Закон №2639 від 06.12.2018 р.)

• запроваджуються прозорі та чіткі вимоги щодо
інформації, яка надається споживачеві про харчовий
продукт.

• врегульовується, яким чином ця інформація повинна бути
представлена, і в який спосіб.

• стосується абсолютно всіх засобів надання інформації: і
на етикетці, і в супермаркеті, і під час продажу продукту
через інтернет.



Закон №2639
• встановлюються загальні положення до

маркування харчових продуктів, дія яких може
поширюватися на всі харчові продукти або на
певні їх категорії.

• встановлюються окремі правила щодо
маркування певних видів харчових продуктів.

• передбачається комплексне врегулювання усіх
питань, пов'язаних з наданням споживачам
інформації про харчові продукти

95



Закон №2639
• Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його

опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його
опублікування, тобто 6 серпня 2019 року.

• За винятком інформації, що стосується обовязкової інформації щодо
напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних
одиниць - фактичний вміст спирту у напої - вводиться в дію з дня
набрання чинності Законом.

• Харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства щодо
надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до
введення в дію Закону, але не відповідають вимогам цього Закону,
можуть вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років
після введення в дію Закону. Такі харчові продукти можуть
перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або
закінчення строку придатності.
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Нове харчове законодавство
✓ Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових

продуктів»

Прийнятий 6.12.2019.

• уніфікує правила щодо надання споживачам інформації стосовно харчових
продуктів;

• забезпечує правову визначеність та позитивно впливає на забезпечення
інтересів громадян шляхом запровадження вимог щодо точного, чіткого та
зрозумілого маркування харчових продуктів.

Проектом Закону встановлюються загальні положення до маркування
харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або
на певні їх категорії.

Проектом Закону встановлюються окремі правила щодо маркування
певних видів харчових продуктів. Проект Закону передбачає комплексне
врегулювання усіх питань, пов'язаних з наданням споживачам інформації про
харчові продукти.

Наразі законопроект знаходиться на фінальному етапі погодження
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Нове харчове законодавство

✓Наказ Мінагрополітики України від 10.02.2016 р. № 40 "Про
затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та
потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл",
зареєстрований Міністерством юстиції України 12.03.2016 р. за №
383/28513.

Наказ прийнято на виконання ч.14 ст. 23 Закону №771 та з метою
забезпечення:

• функціонування реєстру потужностей, на які видано експлуатаційний
дозвіл;

• обліку потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, та
ефективності системи державного контролю за діяльністю відповідних
операторів ринку харчових продуктів;
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Нове харчове законодавство

• підвищення рівня безпечності харчових продуктів, розміщуваних на
ринку, зниження ризику придбання харчових продуктів, показники
яких не відповідають вимогам безпечності, створення умов для чесної
підприємницької діяльності та справедливої конкуренції між
операторами ринку;

• можливості отримання будь-якою зацікавленою особою необхідної та
достатньої інформації про потужність та відповідного оператора
ринку.

• Наказ визначає:

• форму Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано
експлуатаційний дозвіл;

• порядок внесення інформації до Реєстру;

• порядок присвоєння реєстраційного номеру потужностям, на які
видано експлуатаційний дозвіл.
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Нове харчове законодавство
✓Наказ Мінагрополітики України від 10.02.2016 р. № 39 "Про

затвердження Порядку проведення державної реєстрації
потужностей, ведення державного реєстру потужностей
операторів ринку та надання інформації з нього
заінтересованим суб'єктам", зареєстрований Міністерством
юстиції України 12.03.2016 р. за № 382/28512.

Наказ, який прийнято на виконання ч.6 ст.25 ЗУ № 771,
визначає:

• форму та порядок подання заяви про державну реєстрацію
потужності;

• форму Державного реєстру потужностей операторів ринку;

• порядок державної реєстрації потужностей та прийняття рішення
про відмову у такій реєстрації;
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Нове харчове законодавство

• порядок присвоєння особистого реєстраційного
номеру потужності;

• порядок функціонування Реєстру та внесення
інформації до нього;

• порядок повідомлення заявника про рішення,
прийняте за результатами розгляду заяви про
державну реєстрацію потужності;

• порядок внесення змін до відомостей Реєстру.
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Нове харчове законодавство

✓Постанова КМУ № 10 від 10.01.2019 «Про
затвердження Порядку та критеріїв уповноваження
акредитованих лабораторій, у тому числі референс-
лабораторій, та Порядку перевірки дотримання
уповноваженими акредитованими лабораторіями, у
тому числі референс-лабораторіями, критеріїв
уповноваження та позбавлення такого
уповноваження»

Розроблена на виконання Закону №2042
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Нове харчове законодавство
Постанова встановлює критерії, відповідність яким є умовою для

уповноваження акредитованої лабораторії компетентним органом:

• 1. Виконання вимог, які є обов'язковими для акредитації за стандартом
ДСТУ ISO/IEC 17025;

• 2. Наявність посади особи, яка відповідає за функціонування системи
управління якістю;

• 3. Призначення відповідальною за функціонування системи управління
якістю особи з відповідною освітою та досвідом роботи;

• 4. Участь лабораторії в порівняльному лабораторному дослідженні;

• 5. Наявність приміщень та обладнання;

• 6. Наявність системи забезпечення об'єктивності досліджень;

• 7. Наявність системи обліку досліджень;

• 8. Наявність системи надання інформації компетентному органу.
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Нове харчове законодавство

Постанова визначає:

• перелік документів, що подаються для отримання статусу
уповноваженої лабораторії, референс-лабораторії;

• питання діяльності комісії з уповноваження лабораторій;

• процедуру видання наказу компетентного органу про надання
статусу уповноваженої лабораторії (референс-лабораторії) або
про відмову у ньому;

• процедуру позбавлення статусу уповноваженої лабораторії
(референс-лабораторії).
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Нове харчове законодавство
✓Наказ Мінагрополітики «Про затвердження

Переліку продуктів, які підлягають державному
контролю на призначених прикордонних
інспекційних постах» № 159 від 26. 03. 2018,;

✓Наказ Мінагрополітики «Про затвердження
Переліку харчових продуктів нетваринного
походження та кормів нетваринного походження,
вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на
митну територію України підлягають посиленому
державному контролю» № 158 від 26. 03. 2018;
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Нове харчове законодавство

✓Постанова КМУ № 648 від 22 серпня 2018 р. «Про
затвердження порядку проведення арбітражних
лабораторних досліджень (випробувань) та врахування
їх результатів для цілей державного контролю»,
розроблена на виконання пункту 7 ч.1 статті 5 закону №
2042;
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Нове харчове законодавство

✓ Наказ Мінагрополітики № 501 від 19.10.2018 "Про затвердження
Порядку визначення та застосування періодичності
документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних
перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які
ввозяться (пересилаються) на митну територію України",
розроблений на виконання пункту 5 частини першої статті 6 закону
№ 2042;

✓Наказ Мінагрополітики № 289 від 25.06.2018 «Про затвердження
Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих
рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для
цілей державного контролю», розроблений на виконання частини
четвертої статті 21 закону № 2042;
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Нове харчове законодавство

✓ Постанова КМУ № 896 від 31 жовтня 2018 року «Деякі питання
здійснення планових заходів державного контролю Державною
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів»

• Постановою затверджується Порядок визначення
періодичності здійснення планових заходів державного
контролю відповідності діяльності операторів ринку
(потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти,
корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від її провадження;
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• Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності:

- визначені ризики, пов’язані з тваринами, харчовими продуктами,
кормами, операторами ринку (потужностей), використанням харчових
продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням
діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на
безпечність харчових продуктів та/або кормів, здоров’я та
благополуччя тварин;

- результати здійснення попередніх заходів державного контролю;

- ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку
(потужностей) з метою дотримання законодавства про харчові
продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин;

- інформація, яка може свідчити про невідповідність господарської
діяльності вимогам законодавства про харчові продукти, корми,
здоров’я та благополуччя тварин.
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• Періодичність здійснення планових заходів державного
контролю визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу
відповідно

• На основі нарахованої суми балів кожна потужність (об’єкт)
відповідно до шкали балів відноситься до певного ступеня
ризику:

- від 90 балів і більше - дуже високий ступінь ризику;

- від 70 до 89 балів - високий ступінь ризику;

- від 40 до 69 балів - середній ступінь ризику;

- від 21 до 39 балів - низький ступінь ризику;

- від 0 до 20 балів - незначний ступінь ризику.
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• Періодичність здійснення планових заходів державного
контролю:

- з дуже високим ступенем ризику - інспектування - не більше
чотирьох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

- з високим ступенем ризику - інспектування - не більше трьох
разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

- із середнім ступенем ризику - інспектування - не більше двох
разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

- з низьким ступенем ризику - інспектування - не більше одного
разу на рік, аудит - не більше одного разу на два роки;

- з незначним ступенем ризику - інспектування - не більше одного
разу на два роки, аудит не проводиться.
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• Категоризація потужностей здійснюється на
підставі відомостей державних реєстрів,
інформації, отриманої за результатами заходів
державного контролю, іншої публічної
інформації.

• Акти державного контролю, що застосовуються
під час здійснення заходів державного
контролю, повинні включати питання, що
передбачають отримання інформації,
необхідної для категоризації потужностей
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Дякую за увагу!


