
Перевірка в сфері безпечності харчових продуктів: права та обов’язки 

бізнесу 

Законодавча база щодо здійснення державного контролю у сфері безпечності 

харчових продуктів: 

- Закон України «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 

18.05.2017 №2042 

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877 - в частині 

оформлення перевірок  (наказ, направлення, уніфікований акт 

перевірки) 

Проведення планових та позапланових заходів щодо здійснення державного 

контролю у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

здійснюється у формі інспектування, аудиту, відбору зразків та 

лабораторного дослідження (випробування). 

Планові заходи державного контролю здійснюються відповідно до 

щорічного плану державного контролю, затвердженого наказом 

Держпродспоживслужби України. 

 Щорічний план державного контролю ґрунтується на ризик-

орієнтованому підході. 

 Щорічний план державного контролю на наступний рік розробляється 

та затверджується компетентним органом до 1 грудня поточного року 

та розміщується на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби. 

Планові заходи державного контролю здійснюються з такою періодичністю: 

1) з дуже високим ступенем ризику: інспектування - не більше чотирьох разів 

на рік, аудит - не більше одного разу на рік; 



2) з високим ступенем ризику: інспектування - не більше трьох разів на рік, 

аудит - не більше одного разу на рік; 

3) із середнім ступенем ризику: інспектування - не більше двох разів на рік, 

аудит - не більше одного разу на рік; 

4) з низьким ступенем ризику: інспектування - не більше одного разу на рік, 

аудит - не більше одного разу на два роки; 

5) з незначним ступенем ризику: інспектування - не більше одного разу на 

два роки, аудит не проводиться. 

Кількість балів, ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

періодичність здійснення планових заходів державного контролю 

визначаються в актах категоризації потужності у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів. 

Що повинен пред’явити державний інспектор під час перевірки? 

- направлення на перевірку; 

- посвідчення державного інспектора; 

- внести запис до журналу перевірок. 

Обов’язки операторів ринку під час перевірки: 

 допускати до здійснення заходів державного контролю 

 усувати виявлені невідповідності 

 надавати документи, пояснення, іншу інформацію 

 забезпечувати умови для відбору зразків 

 одержувати примірник припису, розпорядження, рішення, акта або 

іншого документа 

Оператор ринку під час здійснення заходів державного контролю має право: 

 вимагати дотримання законодавства 

 перевіряти наявність службового посвідчення 



 одержувати копії направлення 

 бути присутнім та залучати юридичних та фізичних осіб (не 

перешкоджаючи здійсненню заходів) 

 вимагати нерозголошення інформації з обмеженим доступом 

 одержувати та ознайомлюватися з актами держконтролю, актами 

відбору зразків, розпорядженнями, приписами, рішеннями 

 одержувати додаткові зразки для проведення альтернативного 

лабораторного дослідження 

 вести журнал реєстрації заходів держнагляду та вимагати внесення до 

нього записів 

 надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або 

заперечення протягом 5 робочих днів 


