ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __________________ 2019 р. № ____

ПОРЯДОК
визначення та відшкодування вартості одного зразка, який відбирається
для здійснення державного моніторингу
1. Цей Порядок визначає механізм визначення та відшкодування
операторам ринку ринкової вартості одного зразка харчового продукту,
корму, сіна, соломи, побічного продукту тваринного походження (далі –
продукту), який відбирається для здійснення державного моніторингу.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значені, наведеному у
законах України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових

продуктів»,

«Про

державний

контроль

за

дотриманням

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин».
3. Прогнозний

розрахунок

обсягу

коштів,

необхідних

для

відшкодування ринкової вартості зразків продуктів, які відбираються для
здійснення державного моніторингу, визначається на основі щорічних планів
державного моніторингу, затверджених Держпродспоживслужбою.
4. Відшкодуванню оператору ринку підлягає ринкова вартість одного
зразка продукту, який відбирається для здійснення державного моніторингу.
5. Для цілей цього Порядку ринковою вартістю одного зразка продукту
в момент відбору зразка для цілей державного моніторингу вважається
вартість товару, що підтверджена одним з таких документів:
інвойсом або іншим документом, який визначає вартість товару у разі
ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;
товарно-транспортною накладною, для сировини, що використовується
на потужностях з виробництва продуктів, для продуктів, що зберігаються на
складах потужностей з їх виробництва з метою введення в обіг, або тих, які
знаходяться в обігу.
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6. За наявності результатів лабораторного дослідження (випробування)
зразка

продукту

оператор

ринку

подає

до

територіального

органу

Держпродспоживслужби для отримання відшкодування його ринкової
вартості такі документи:
1) заяву про відшкодування із реквізитами для перерахування коштів;
2) належним чином завірену копію акту відбору зразків, складеного за
затвердженою формою;
3) належним

чином

завірену

копію

документа

зазначеного

у пункті 5 цього Порядку або оригінал документа передбаченого
пунктом 8 цього Порядку.
7. У

разі,

якщо

результати

основного

та/або

арбітражного

лабораторного дослідження (випробування) свідчать про невідповідність
зразка

продукту,

документи

до

територіального

органу

Держпродспоживслужби не надсилаються, а його ринкова вартість не
відшкодовується.
8. У разі відсутності документів зазначених у пункті 5 цього Порядку
або

наявності

у

Держпродспоживслужби

посадової

особи

обґрунтованої

територіального

підозри

щодо

органу

невідповідності

ринкової вартості одного зразка продукту оператор ринку надає висновок
про ринкову вартість об’єкта оцінки виданий оцінювачем відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 «Про
затвердження Національного стандарту №11 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995).
9. Після

надання

оператором

ринку

документів,

зазначених

у

пункті 6 цього Порядку територіальний орган4Держпродспоживслужби
розглядає їх та приймає одне з таких рішень:
1) про відшкодування вартості одного зразка продукту;
2) про невідповідність наданих документів вимогам цього Порядку.
10. Рішення

територіального

органу

Держпродспоживслужби

про

відшкодування вартості одного зразка продукту або про невідповідність
наданих документів вимогам цього Порядку надсилається (вручається)
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оператору ринку не пізніше двадцяти робочих днів з моменту надання ним
документів зазначених у пункті 6 цього Порядку.
11. У разі отримання рішення про невідповідність документів вимогам
цього Порядку оператор ринку не пізніше двадцяти робочих днів з моменту
відправлення (вручення) відповідного рішення усуває вказані недоліки, та
повторно

подає

до

територіального

органу

Держпродспоживслужби

доопрацьовані документи зазначені у пункті 6 цього Порядку.
12. Після надання оператором ринку доопрацьованих документів,
територіальний орган Держпродспоживслужби розглядає та приймає одне з
таких рішень:
1) про відшкодування вартості одного зразка продукту;
2) про відмову у відшкодуванні вартості одного зразка продукту.
13. Рішення

територіального

органу

Держпродспоживслужби

про

відшкодування вартості одного зразка продукту або про відмову у
відшкодуванні вартості одного зразка продукту надсилається (вручається)
оператору ринку не пізніше двадцяти робочих днів з моменту надання ним
доопрацьованих документів відповідно до пункту 12 цього Порядку.
14. Територіальний орган Держпродспоживслужби не рідше одного разу
на квартал перераховує операторам ринку вартість відібраних зразків
продуктів на поточний рахунок, відкритий у банку.
15. Відшкодування вартості зразків продуктів здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету, у межах передбачених на такі цілі бюджетних
асигнувань.

____________________

