ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження Гігієнічних вимог для агропродовольчих
ринків»
(далі – проект наказу)
Мета: проект наказу приймається з метою визначення та регулювання
дотримання операторами ринку Гігієнічних вимог для агропродовольчих
ринків.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу розроблено на виконання статті 7 Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
Проект наказу розроблено з метою запобігання виникненню харчових
отруєнь, інфекційних захворювань тварин та їх розповсюдження, що можуть
виникати внаслідок порушення гігієнічних вимог під час зберігання та
реалізації сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, кормів і
живих тварин.
3. Суть проекту акта
Проект наказу розроблено з метою забезпечення належного рівня
захисту здоров’я людей та тварин шляхом встановлення гігієнічних вимог до
утримання агропродовольчих ринків і ринкових комплексів, у тому числі
ярмарків, виставок, торговельних майданчиків всіх типів незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, де реалізуються харчові продукти, корми
та живі тварини, та створення належних умов для обігу харчових продуктів і
живих тварин.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють:
Конституція України;
Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин»;
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»;
Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»;
Закон України «Про ветеринарну медицину».
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4¹. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку
У проекті наказу відсутні положення, що не узгоджуються із засадами
реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики
цифрового розвитку або перешкоджають цифровому розвитку.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із
Державного бюджету України.
6. Прогнози впливу
Прийняття наказу створить єдині вимоги для агропродовольчих ринків і
ринкових комплексів, у тому числі ярмарків, виставок, торговельних
майданчиків всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності,
де реалізуються харчові продукти, корми та живі тварини.
Реалізація положень проекту наказу матиме вплив на громадське
здоров’я, створить передумови для зміцнення та збереження здоров’я
населення шляхом придбання безпечних харчових продуктів на
агропродовольчих ринках і ринкових комплексах, у тому числі ярмарках,
виставках, торговельних майданчиках.
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, питань
функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних
громад, місцевого та регіонального розвитку, а також питань розвитку
адміністративно-територіальних одиниць України.
Реалізація положень проекту наказу не вплине на ринок праці, екологію
та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.
61. Стратегічна екологічна оцінка
Проект наказу не відноситься до документів державного планування,
виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять
види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту наказу матиме позитивний вплив на ключові інтереси
заінтересованих сторін, інтереси окремих верств (груп) населення,
об’єднаних спільними інтересами.
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект наказу оприлюднений на
офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства
України (www.minagro.gov.ua, розділ Регуляторна політика) та Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ Обговорення документів).
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9. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною
регуляторною службою України, Міністерством охорони здоров’я України,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
10. Правова експертиза
Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
11. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
11.1 Відповідність принципу забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
У проекті наказу відсутні положення, що порушують принцип
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила та процедури, що можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу дозволить:
встановити відносини між органами виконавчої влади, операторами
ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів у частині
забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів,
які перебувають в обігу на території України;
встановити
вимоги
до
територій,
приміщень,
обладнання,
торговельно-технологічного устаткування, інвентаря агропродовольчого
ринку;
встановити обов’язки суб’єкта господарювання в частині створення
належних умов для реалізації (оптової реалізації) та/або зберігання
сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, кормів і живих тварин
на спеціально оснащених та відведених місцях.
В. о. Міністра
аграрної політики та
продовольства України
« ____» __________ 2019 р.

Ольга ТРОФІМЦЕВА
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