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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

1) статтю 16622 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого 

змісту: 

"Порушення вимог щодо забезпечення простежуваності – 

тягне за собою накладання штрафу на громадян від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян." 

У зв’язку з цим, абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим. 
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2. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., 

№ 41-42, ст. 2024): 

 

1) статтю 22 доповнити частиною п’ятою та шостою такого змісту: 

"5. Правила щодо запровадження операторами ринку простежуваності та 

форма надання інформації про простежуваність затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері безпечності харчових продуктів. 

6. З метою забезпечення простежуваності харчовий продукт та інші 

об’єкти санітарних заходів обов’язково мають супроводжуватися 

документом, в якому зазначається: 

назва харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, 

допоміжного матеріалу для переробки та іншу інформацію, необхідну для 

простежуваності продукту; 

назва та адреса потужності з виробництва та/або обігу харчових 

продуктів, із зазначенням номеру експлуатаційного дозволу або 

реєстраційного номеру; 

номер та об’єм (вага) партії; 

строк придатності; 

посилання на санітарні заходи, за наявності – технічні умови, технічні 

регламенти (в частині маркування) або стандарти; 

умови зберігання, транспортування та інші умови обігу; 

дата видачі, ім’я, прізвище, підпис оператора ринку або уповноваженої 

особи, яка видала документ.". 

 

2) у статті 34: 

частину другу та п’яту викласти в такій редакції: 

"2. Забороняється здійснювати забій свійських тварин, а також забій 

свійської птиці, кролів, нутрій не на бойні, що має експлуатаційний дозвіл. 
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Ця норма не стосується забою свійських тварин в обсягах, що не перевищує 

забій десяти голів свійської птиці, кролів, нутрій на день. 

Із 1 січня 2020 року м’ясо та інші продукти забою, отримані в результаті 

забою не на бойні, що має експлуатаційний дозвіл, можуть 

використовуватися виключно для власного споживання. 

5. Державний інспектор відповідно до цієї статті проводить передзабійне 

та післязабійне інспектування (державна ветеринарно-санітарна експертиза) 

свійських копитних тварин, диких ссавців, вирощених на фермі, відмінних 

від зайцеподібних, свійської птиці та інших тварин, а також необхідні 

дослідження (випробування), якщо вони передбачені щорічним планом 

державного контролю та/або моніторингу. Дозабійне та післязабійне 

інспектування свійської птиці та кролів може здійснюватися вибірково. 

Правила передзабійного ветеринарного огляду та післязабійного 

інспектування (державна ветеринарно-санітарна експертиза) м’яса та м’ясних 

продуктів затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів."; 

у частині восьмій слово "необроблених" виключити, а слова "може 

знищити" замінити словом "знищує". 

3. У Законі України "Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Відомості Верховної Ради 

України, 2017 р., № 31, ст. 343) у частину сьому статті 21 викласти у такій 

редакції: 

"7. Відбір зразків здійснюється в межах граничних норм (обсягів), 

встановлених відповідними нормативно-правовими актами або 

національними стандартами України.". 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
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2. Кабінету Міністрів України: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що 

суперечать цьому Закону. 

 

 

              Голова  

Верховної Ради  України                          А.В. Парубій 

 


