
 

Порядок дій  державних інспекторів при проведенні заходів державного 
контролю у сфері безпечності харчових продуктів та встановленні факту 

невідповідностей щодо порушення визначених законодавством вимог до 
надання інформації для споживачів, зокрема мовні вимоги до інформації про 

харчові продукти. 

 При здійсненні заходів державного контролю державними інспекторами 
(державними ветеринарними інспекторами) у випадку виявлення порушення 
встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів 
щодо харчових продуктів, реалізацію харчових продуктів, маркування яких 
не відповідає законодавству, тягне за собою адміністративно-господарську 
відповідальність у вигляді накладення штрафу. 

 Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» (далі - Закон № 2639) інформація про 
харчові продукти повинна надаватися державною мовою. 

 Також, нормою частини 5 статті 30 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» визначено, що інформація про 
товари та послуги на території України надається державною мовою. 

 Статтею 5 Закону № 2639 передбачено, що оператор ринку харчових 
продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, зобов’язаний 
забезпечити наявність і точність інформації про харчовий продукт 
відповідно до цього Закону. 

 Державний контроль у формах інспектування та аудиту здійснюється із 
застосуванням актів державного контролю. Акт державного контролю має 
містити вичерпний перелік питань для перевірки дотримання оператором ринку 
законодавства про харчові продукти. 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, зокрема в розділі 12 Акту (наказ Мінагрополітики №447 від 
08.08.2019) та розділ 1.13 Акту (наказ Мінагрополітики №446 від 08.08.2019). 
Акт державного контролю складається у двох примірниках, один з яких 
вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його 
складення (частина 7 статті 18 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі - Закон № 
2042). 



 З урахуванням зазначеного, у разі виявлення таких порушень, передбачено 
адміністративно-господарську відповідальність операторів ринку  за порушення 
Закону № 2042, у вигляді штрафу, а саме: 

-  пункту 20 частини 1 статті 65 Закону № 2042 «порушення встановлених 
законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо 
харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для 
споживачів інформації про харчовий продукт - тягнуть за собою 
накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятнадцяти мінімальних 
заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі десяти 
мінімальних заробітних плат;» 
Приклад:  
При здійсненні заходу державного контролю, у випадку виявлення: 

- на упаковці (етикетці) виробником свідомо зазначено назву харчового 
продукту іноземною мовою. 
Відповідальність несе виробник харчових продуктів. 
  

- Пункту 22 частини 1 статті 65 Закону № 2042 «реалізацію харчових 
продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, 
якщо це не створює загрози для життя та/або здоров’я людини або тварини 
- тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’яти 
мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі 
трьох мінімальних заробітних плат;» 
Приклад:  
При здійсненні заходу державного контролю, у випадку виявлення:  

- на упаковці (етикетці) маркування якої не відповідає законодавству, 
зокрема на етикетці харчового продукту інформація зазначена не 
державною мовою.  
Відповідальність несе оператор ринку харчових продуктів, що здійснює 
обіг та/або реалізацію зазначених харчових продуктів. 
 

Частиною 2 статті 65 не визначено, що у разі вчинення оператором 
ринку правопорушень, передбачених пунктами 20, 22 частини першої статті 
65 Закону № 2042, вперше протягом останніх трьох років, що передують 
вчиненню такого правопорушення, державний інспектор (державний 
ветеринарний інспектор) видає оператору ринку припис щодо усунення 
порушень цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми без 
оформлення відповідного протоколу. 

Тобто, державний інспектор (державний ветеринарний інспектор) за 
результатами проведеного заходу державного контролю, у разі виявлення 
правопорушень, передбачених пунктами 20, 22 частини 1 статті 65 Закону № 
2042 має право складати протокол про порушення Закону №2042. 

Згідно частини 7 та 8 статті 66 Закону № 2042, протокол складається у двох 
примірниках та підписується особою, яка його склала. Один примірник 
протоколу вручається під розписку особі, щодо якої складено протокол, або її 
представникові, а другий - зберігається у компетентному органі або його 
територіальному органі. У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, або 
її представника від отримання примірника протоколу в ньому робиться 



відповідний запис, і не пізніше наступного робочого дня після складення 
протокол надсилається такій особі рекомендованим поштовим відправленням з 
повідомленням про вручення. У разі ненадання особою, щодо якої складено 
протокол, інформації про її місцезнаходження (місце проживання) протокол 
надсилається за відповідною адресою, зазначеною в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
і вважається врученим незалежно від факту його отримання такою особою. 

Справа про порушення Закону № 2042, законодавства про харчові 
продукти розглядається компетентним органом або його територіальними 
органами. Від імені зазначених органів розглядати справи мають право головні 
державні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори. 
 


