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Що зроблено для створення ефективної 
системи державного контролю та нагляду за 

безпечністю харчових продуктів 

Прийнято Закон України 
"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів“ 

від 22 липня 2014 року № 1602-VII 



Закон України передбачає внесення змін до деяких 
законодавчих актів 

 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 
продукції"; 
 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"; 
 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 
 Господарського кодексу України; 
 Закону України "Про захист прав споживачів"; 
 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення"; 
 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності"; 
 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"; 
 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"; 
 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 
(нова редакція – Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів") 



І. Переглянуто функції контролюючих органів у сфері 
безпечності харчових продуктів 

ІІ. Запроваджено встановлення прозорого механізму 
надання державних гарантій безпечності та якості 
харчових продуктів, а саме: 

усуває зайві, неефективні та обтяжливі для бізнесу 
інструменти державного регулювання; 

підвищує відповідальність операторів ринку харчових 
продуктів та представників органів влади за порушення 
вимог законодавства у відповідній сфері; 

зменшення кількості дозвільних документів 
(наприклад, висновок санітарно-епідеміологічної 
експертизи); 

оптимізовано кількість перевірок операторів ринку. 
 

Досягнуті першочергові цілі 



І. Підготовлено, урахуванням пропозицій, 
наданих зацікавленими центральними 
органами виконавчої влади, проект Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо безпечності 
харчових продуктів ". 

 
ІІ. Підготовлено низку першочергових 

нормативно-правових актів, які необхідні для 
реалізації Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів ". 

 

Які заходи наразі вживаються для створення ефективної 
системи державного контролю та нагляду за 

безпечністю харчових продуктів 



Проекти нормативно-правових актів 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного 
дозволу та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України "; 
 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
переліку призначених прикордонних інспекційних постів на митному 
кордоні України, через які здійснюється ввезення (пересилання)  в 
Україну, вивезення (пересилання) з України та переміщення 
транзитом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів "; 
 
 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення 
державного контролю харчових продуктів "; 
 
 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Порядку проведення державного контролю на кордоні вантажів з 
об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на 
митну територію України ". 
 
 
 



Проекти нормативно-правових актів 
Проекти наказів Мінагрополітики України: 
наказ Мінагрополітики України від 11 вересня 2015 року № 354 
"Про затвердження форми протоколу про порушення законодавства про 
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за № 1154/27599; 
Про затвердження Переліку референс-методик відбору зразків та їх 
досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних 
дослідженнях об'єктів санітарних заходів 
 Про затвердження Вимог до здійснення державного контролю 
Про затвердження Порядку уповноваження акредитованих лабораторій на 
проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю 
Про затвердження Порядку проведення арбітражних досліджень 
Про затвердження Порядку ведення Реєстру потужностей, на які видано 
експлуатаційний дозвіл 
Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, 
ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання 
інформації з нього заінтересованим суб’єктам 
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за 
дотриманням необхідним гігієнічних вимог щодо забезпечення готових 
харчових продуктів тваринного походження на бійнях, гуртівнях та 
потужностях з розбирання та обвалювання м'яса 
 
 



Робота щодо розширення експортних ринків збуту 
Станом на 01.01.2015 року Україна має право здійснювати експорт продуктів до 

країн-членів Європейського Союзу з 235 українських підприємств, а саме:  
харчових продуктів: 

 4 – м’яса птиці;  
 1 – продуктів з м’яса птиці; 
 2 – яєць та яєчних продуктів; 
 15 – риби та продуктів з неї (морського походження);  
 34 – меду та інші продуктів бджільництва;  
продуктів тваринного походження не для споживання людиною: 

 40 – технічного казеїну;  
 1 – кишкова сировина;  
 60 – пухо-перової сировини;  
 31 – шкірсировина;  
 5 – добрива та покращувачі ґрунту;  
 14 – субпродукти не для споживання людиною;  
 4 – інші продукти тваринного походження.  
інші підконтрольні об’єкти: 

 24 – корми для непродуктивних тварин;  
 1 – генетичні ресурси. 



Робота щодо розширення експортних ринків збуту 

 
 Республіка Молдова – 3 підприємств (м’ясо птиці та м’ясні 
продукти) 

 
 Республіка Казахстан – 11 підприємств 
(7 – молочних продуктів; 3 – м’ясо та м’ясні продукти, 1 – племінна 
ВРХ) 

 
 Азербайджанська Республіка  – 9 підприємств племінна та 
товарна ВРХ; також направлено перелік із 178 українських 
підприємств, які зацікавлені в експорті 

 
 Республіка Узбекистан – 13 підприємств – м’ясо та м’ясні 
продукти; 2 підприємства – племінна ВРХ 

 
 Республіки Киргизія – 7 підприємств – м’ясо та м’ясні продукти)  



Робота щодо розширення експортних ринків збуту 

 Республіки Вірменія 15 підприємств – м’ясо та 
м’ясні продукти; 10 – молочні продукти; 1 – рибні 
продукти 

 
 Держава Ізраїль – 2 підприємства (столові яйця) 

 
 Китайська Народна Республіка – 18 підприємств 
(молочні продукти) 

 
 Єгипет – 3 підприємства (товарна ВРХ) 



Здійснення державного контролю 

Відповідно до Закону України “Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів” здійснення державного 
контролю за харчовими продуктами покладено на 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів – 
компетентний  орган. 

 

На сьогодні функції компетентного органу  
виконує Держветфітослужба України. 
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