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Про внесення зміни до Порядку визначення та застосування періодичності 

документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, 

лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться 

(пересилаються) на митну територію України 
 

Відповідно до частини сьомої статті 54 Закону України “Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” та  

пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), 

НАКАЗУЮ: 

1. Пункт 4 розділу III Порядку визначення та застосування періодичності 

документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, 

лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться 

(пересилаються) на митну територію України, затвердженого наказом 
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Міністерства аграрної політики та продовольства України  

від 19 жовтня 2018 року № 501, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  

України 15 листопада 2018 року за № 1298/32750, викласти в такій редакції:  

“4. У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної 

перевірки невідповідності вантажу із харчовими продуктами нетваринного 

походження та кормами нетваринного походження всі наступні вантажі із 

харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного 

походження, які походять з тієї самої потужності, підлягають перевіркам 

відповідності до визнання п’яти вантажів поспіль такими, що відповідають 

законодавству України.  

У разі виявлення за результатами перевірки відповідності та фізичної 

перевірки невідповідності вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну 

територію України з метою транзиту, усі наступні вантажі, які походять з тієї 

самої потужності, підлягають перевіркам відповідності до визнання двох 

вантажів поспіль такими, що відповідають законодавству України.  

Вантажі з продуктами, а також вантажі з харчовими продуктами 

нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що під час 

ввезення (пересилання) на митну територію України підлягають посиленому 

державному контролю, які не марковані українською мовою, випускаються у 

вільний обіг у разі виконання таких вимог:  

1) державний інспектор (державний ветеринарний інспектор), що 

здійснює перевірку вантажу, володіє мовою, якою виконано маркування, або 

оператор ринку надав письмовий переклад маркування українською мовою, 

засвідчений підписами оператора ринку та перекладача (копія документа, що 

підтверджує кваліфікацію перекладача, засвідчена його підписом, додається до 

перекладу) та оформлений двома графами (ліворуч оригінальний текст 

маркування, праворуч текст українською мовою, який буде використовуватися 

для приведення маркування у відповідність із вимогами законодавства), або 

оператор ринку за власний рахунок забезпечує під час здійснення відповідної 
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перевірки вантажу усний переклад маркування перекладачем, який має 

документ, що підтверджує його кваліфікацію; 

2) оператор ринку надав державному інспектору (державному 

ветеринарному інспектору) власне письмове зобов’язання привести маркування 

у відповідність із законодавством до моменту реалізації (пропонування до 

реалізації) ним відповідних продуктів, харчових продуктів нетваринного 

походження, кормів нетваринного походження.”. 

2. Директорату безпечності харчових продуктів забезпечити подання 

цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності 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 функціональних обов’язків. 

 

Міністр розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України                                                                    

 

Тимофій МИЛОВАНОВ 

 


