Про зміни у законодавстві щодо реєстрації потужностей операторів
ринку харчових продуктів та отримання експлуатаційного дозволу
Нещодавно Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин» (Далі – Закон). В цілому, Закон набирає чинності через дев’ять
місяців з дня його опублікування (Голос України від 04.07.2017 №119-120),
але деякі положення цього Закону, що вносять зміни в інші закони,
набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування, а саме
пункт 5 розділу X Закону:
у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» :
частину другу статті 23 викласти в такій редакції "2. Обов’язок
отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної
діяльності на операторів ринку, які здійснюють:
первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а
також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з
первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при
цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому
числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть
зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для
споживання людиною;
зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не
потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при
температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання
людиною;
виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є
виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти
тваринного походження;
експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної
торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів
України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на
всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі";
частину першу статті 25 викласти в такій редакції "1. Державній
реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових
продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.
Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний
засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією
іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку
видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються
оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не
пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або
потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній
державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості
відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється

один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що
використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим
споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність".

