
     ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Наказ Міністерства оборони України 

     від                              № 

 

 

 

Інструкція з контролю безпечності та якості  продуктів харчування 

під час приймання та зберігання їх на складах  

у Збройних Силах України 

 

(Проект) 

 

 

Ця Інструкція визначає порядок дій уповноважених осіб Міністерства 

оборони України або Збройних Сил України під час приймання харчових 

продуктів, що постачаються для потреб Збройних Сил України (військових 

частин, установ, закладів) та їх зберігання на складах. 

 

Терміни та їх визначення.  

Значення термінів: 

1) акредитована лабораторія – лабораторія будь-якої форми 

власності, що акредитована Національним органом України з акредитації 

та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ILAC - 

Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій, 

відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших 

стандартів, якими їх замінено; 

2) арбітражне лабораторне дослідження (випробування) – 

лабораторне дослідження (випробування), що проводиться референс-

лабораторією з використанням підтверджувальних (референс) методів на 

вимогу особи, яка оскаржує результати лабораторного дослідження 

(випробування); 

3) безпечний харчовий продукт – харчовий продукт, який не справляє 

шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання; 

4) виконавець – суб’єкт господарювання, незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності, визначений за результатами проведеної 

Міністерством оборони України процедури закупівлі, з яким укладено 

відповідний Договір; 

5) вилучення харчового продукту – заходи, спрямовані на 

запобігання розповсюдженню, демонстрації чи пропонуванню небезпечного 

харчового продукту споживачам; 

6) вилучення продукції  з  обігу  -  фактичне  припинення  обігу 

(реалізації)  продукції,  здійснене  в  установленому порядку,  за рішенням 

власника продукції або спеціально  уповноважених  органів виконавчої влади 

в межах їх повноважень; 
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7) відбір зразків – форма контролю, що полягає у здійсненні відбору 

зразків харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження або 

будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов'язані з виробництвом 

та/або обігом харчових продуктів або кормів, здоров’ям та благополуччям 

людини та тварин, з метою перевірки за допомогою лабораторних 

досліджень (випробувань) відповідності законодавству про  основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів; 

8) етикетка – бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи написи, 

написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або 

вдавлені та прикріплені до одиниці упаковки з харчовими продуктами; 

9) замовник – Міністерство оборони України; 

10) контроль – діяльність з метою перевірки безпеки та якості харчових 

продуктів; 

11) контрольні заходи – дії по перевірці безпечності та якості 

харчових продуктів, що надходять у Збройні Сили України; 

12) максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень 

залишків) – максимально допустимий вміст у харчових продуктах певної 

речовини, включаючи пестициди, ветеринарні препарати, кормові добавки, 

залишки допоміжного матеріалу для переробки та іншу хімічну чи біологічну 

речовину, яка свідомо застосовується та/або вимагається технологією 

вирощування, зберігання, транспортування, виробництва харчових продуктів 

і їх залишки, включаючи похідні такої речовини, такі як продукти конверсії, 

обміну речовин, реакції, що мають токсикологічне значення і є небезпечними 

для організму людини у разі перевищення їх максимально допустимого 

вмісту в харчових продуктах, що споживаються людьми; 

13) максимально допустимий рівень – максимальний допустимий 

вміст (концентрація) забруднюючої речовини у харчовому продукті, який є 

допустимим для такого продукту; 

14) маркування – слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва 

торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і 

розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, 

контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, 

повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до 

таких харчових продуктів; 

15) небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, що є 

шкідливим для здоров’я та/або непридатним для споживання; 

16) небезпечний фактор у харчовому продукті – будь-який хімічний, 

фізичний, біологічний чинник харчового продукту або його стан, що може 

спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини; 

17) непридатний харчовий продукт - харчовий продукт, який містить 

сторонні речовини та/або предмети, пошкоджений в інший спосіб та/або 

зіпсований у результаті механічних, та/або хімічних, та/або мікробних 

факторів. 
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Непридатний продукт, у разі споживання за призначенням за 

звичайних умов такого споживання, не має шкідливого впливу на здоров’я 

людини; 

18) неякісний продукт - харчові   продукти,   продовольча сировина  

та  супутні  матеріали,  якісні  показники  та  споживчі властивості яких  не  

відповідають  зазначеним  у  декларації  про відповідність   (нормативному  

документі  чи  нормативно-правовому акті), а також такі, якість яких 

знизилася внаслідок: порушення маркування; пошкодження чи 

деформування тари та окремих одиниць  упаковки (крім бомбажних 

консервів); наявності сторонніх   запахів,   ознак   замокання,   що   не 

становлять загрози для споживачів; наявності сторонніх домішок  чи  

предметів,  що  можуть  бути видалені; 

19) об’єкти санітарних заходів - харчові продукти, тварини, 

призначені для споживання людиною, а також допоміжні матеріали для 

переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами; 

20) обіг - реалізація та/або зберігання харчових продуктів для цілей 

реалізації, включаючи пропонування до реалізації та/або іншої форми 

передачі, реалізації, розповсюдження або будь-яку іншу форму передачі 

незалежно від її здійснення на платній чи безоплатній основі. Дії, пов’язані з 

направленням на переробку (зміну призначеного використання), вилучення 

та/або відкликання, та/або утилізацію харчових продуктів, не вважаються 

обігом; 

21) пакування – поміщення одного або кількох первинно запакованих 

харчових продуктів в іншу упаковку (контейнер); 

22) параметри безпечності – науково обґрунтовані та затверджені 

центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері охорони здоров’я, параметри, включаючи 

максимальні межі залишків, максимальні рівні, допустимі добові дози, рівні 

включень, недотримання яких у харчових продуктах може призвести до 

шкідливого впливу на здоров’я людини; 

23) партія вантажна – вантаж, прийнятий до перевезення від 

відправника на адресу отримувача; 

24) партія виробнича – будь-яка визначена оператором ринку 

кількість харчового продукту з однаковою назвою та властивостями, який 

вироблений за визначений цим оператором період часу за однакових умов 

виробництва на одній і тій самій потужності; 

25) партія комплектуючих – обсяг продукту одного виду, прийнятий 

від одного відправника для комплектування добового польового набору 

продуктів; 

26) партія товару – партія фасованого товару в пакуваннях, певна 

кількість пакувань, які містять одну і ту саму номінальну кількість складових 

продуктів та допоміжних матеріалів, мають один і той самий спосіб 

фасування, один і той самий вид споживчої тари, фасований/вироблений на 

одній і тій самій потужності за певний проміжок часу; 
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27) поживна цінність/харчова цінність – усі основні природні 

компоненти харчового продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, 

вітаміни, мінерали та солі; 

28) позначка придатності – позначка, яка застосовується згідно з 

положеннями цього Закону для підтвердження придатності непереробленого 

харчового продукту тваринного походження для споживання людиною; 

29) послуга з харчування – послуга із забезпечення харчуванням, а 

саме: приготування та подача готових страв, виготовлених з продовольчої 

сировини та харчових продуктів Виконавця або Замовника у місці 

розташування військових частин (установ, закладів), у тому числі військових 

частин (установ, закладів), що прикріплені на продовольче забезпечення; 

30) послуга з харчування – послуга із забезпечення харчуванням, а 

саме: приготування та подача готових страв, виготовлених з продовольчої 

сировини та харчових продуктів Виконавця або Замовника у місці 

розташування військових частин (установ, закладів), у тому числі військових 

частин (установ, закладів), що прикріплені на продовольче забезпечення; 

31) послуга із забезпечення харчовими продуктами - 

постачання/доставка продовольчої сировини, харчових продуктів 

консервованих,  концентрованих харчових продуктів для приготування страв; 

32) послуга з освіження наявних запасів продовольства -  

постачання продовольчої сировини, харчових продуктів консервованих, 

концентрованих харчових продуктів для закладення на зберігання під час 

освіження наявних запасів продовольства військової частини 

33) постачальник – суб’єкт господарювання, незалежно від 

організаційно-правової форми та форми власності, визначений за 

результатами проведеної Міністерством оборони України процедури 

закупівлі, з яким укладено відповідний Договір; 

34) представник замовника – уповноважені особи Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших 

органів військового управління, військових частин (установ, закладів); 

35) референс-лабораторія – акредитована лабораторія, які згідно з 

вимогами Законів України надано повноваження щодо проведення робіт, 

визначених цією Інструкцією; 

36) технічний регламент – нормативно-правовий акт, затверджений 

рішенням Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, спільними 

або окремими рішеннями європейських законодавчих органів – Європейської 

Комісії, Європейської Ради, Європейського Парламенту, у якому визначено 

характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи 

виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, 

дотримання яких є обов’язковим. Технічний регламент може також містити 

вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, 

які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. 

Технічний регламент не містить санітарні заходи. У разі відсутності 

технічного регламенту щодо певного об’єкта регулювання, затвердженого 
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рішенням Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, 

застосовується, за наявності, технічний регламент Європейського Союзу; 

37) технічні умови – документ, затверджений оператором ринку, в 

якому визначені технічні вимоги до харчових продуктів та/або процесів їх 

виробництва; 

38) установа безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

Міністерства оборони України або Збройних Сил України -  установа 

Міністерства оборони України або Збройних Сил України яка призначена для 

безпосереднього  проведення лабораторних досліджень (випробувань) 

харчових продуктів, кормів та інших об’єктів санітарних заходів які 

використовуються для забезпечення особового складу військ (сил) або 

зберігаються в непорушних запасах; 

39) харчові продукти - речовина або продукт (рослинного та/або 

тваринного походження, неперероблений, частково перероблений або 

перероблений), призначені для продовольчого забезпечення Збройних Сил 

України, у тому числі, відповідно до Каталогу продуктів харчування, 

затвердженого Міністром оборони України, а також: полівітамінні 

препарати, Добовий польовий набір продуктів або Добовий польовий набір 

продуктів посилений, визначений Нормою харчування № 15 та 

Повсякденний набір сухих продуктів, визначений Нормою харчування № 10, 

які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 за    

№ 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших 

військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу 

підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту”. До харчових продуктів належать 

соки та напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша 

речовина, що спеціально додана до харчового продукту під час виробництва, 

підготовки або обробки. 

 

2. Контроль безпечності та якості  продуктів харчування під час 

приймання  

2.1. Харчові продукти, які постачаються та приймаються для 

продовольчого забезпечення особового складу Збройних Сил України, 

повинні відповідати вимогам діючих стандартів для харчових продуктів: 

технічним регламентам, ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ У, наказу 

Міністерства охорони здоров я України від 29.12.2012 № 1140 “Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил” “Медичні вимоги до 

якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини” та ТУ 

виробника, вимоги яких повинні бути не нижчими від вимог Описів 

продуктів харчування, зазначених у Каталозі та нормативним документам 

щодо показників безпеки та якості  харчових продуктів, упаковки, 

маркування, транспортування, приймання і зберігання. 
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2.2 Постачання та приймання харчових продуктів, на які відсутні 

державні стандарти або технічна документація Міністерства оборони 

України, дозволяється здійснювати за ТУ виробника, за умови обов’язкового 

надання таких ТУ виробника представнику Замовника, а також декларації 

виробника про відповідність продукції вимогам, встановленим ТУ (звіт, 

висновок, свідоцтво, сертифікат, у тому числі сертифікат відповідності). 

2.3 Харчові продукти, виготовлені відповідно ТУ виробника, при 

поставці партії товару вперше, повинні проходити обов'язковий контроль в 

установах безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства 

оборони України або Збройних Сил України та/або в акредитованих 

лабораторіях. 

2.4 При поставці харчових продуктів, виготовлених відповідно до ТУ 

виробника, Виконавець/Постачальник в момент поставки товару надає 

відповідні ТУ та протокол випробувань/експертний висновок. 

2.5 Відбір зразків харчових продуктів, що підлягають дослідженню 

установах безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства 

оборони України або Збройних Сил України  або в акредитованих 

лабораторіях здійснюється відповідно до Порядку відбору зразків продукції 

тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення 

досліджень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

14.06.2002 № 833, ДСТУ, ГОСТ. 

2.6 Виконавець/Постачальник забезпечує простежуваність харчових 

продуктів у відповідності до Закону України “Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. 

2.7 Кожна партія вантажна (риби, консервованої продукції), партія 

комплектуючих, що надходить до Збройних Сил України, повинна 

обов’язково пройти контроль в установ безпечності харчових продуктів та 

ветеринарії Міністерства оборони України або Збройних Сил України та/або 

уповноваженій лабораторії та мати відповідний протокол випробувань. 

2.8 Відповідні протоколи випробувань/експертні висновки  (оригінали 

або належним чином завірені копії протоколів випробувань) обов’язково 

передаються Виконавцем/Постачальником:  

в момент постачання/доставки продовольчої сировини, харчових 

продуктів консервованих, концентрованих харчових продуктів для 

приготування страв особовим складом Збройних Сил України; 

в момент доставки продовольчої сировини, харчових продуктів 

консервованих,  концентрованих харчових продуктів для приготування страв 

у місці розташування військових частин (установ, закладів) особовим 

складом військових частин (установ, закладів); 

в момент поставки продовольчої сировини, харчових продуктів 

консервованих, концентрованих харчових продуктів для закладення на 

зберігання під час освіження наявних запасів продовольства військової 

частини. 
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Протоколи випробувань/експертні висновки  (оригінали або належним 

чином завірені копії протоколів випробувань) зберігаються у Представника 

Замовника до повного закінчення терміну придатності харчових продуктів, 

разом з документами, які підтверджують кількість та якість харчових 

продуктів. 

2.9 На кожну партію повсякденного набору сухих продуктів (Норма 

харчування №10) в момент поставки Виконавець надає зведений протокол 

випробувань на харчові продукти, які входять до складу комплекту, виданий 

лабораторією безпечності харчових продуктів та ветеринарії. 

2.10 При отриманні харчових продуктів матеріально-відповідальними 

особами Замовника: 

перевіряється повнота комплекту супровідних документів на наявність: 

товаро-транспортних накладних, ветеринарних свідоцтв, посвідчень 

(декларації) відповідності виробника, технічні умови виробника (далі - ТУ) 

(при постачанні харчового продукту вперше за ТУ виробника), протоколів 

випробувань/експертних висновків; 

здійснюється перевірка доставлених харчових продуктів (партії) у 

відповідності до Наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997      

№ 363 зі змінами «Про затвердження Правил перевезень вантажів 

автомобільним транспортом в Україні» та ст.44 Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»                

від 23.12.1997 №771/97-ВР; 

здійснюється перевірка зовнішнього вигляду доставлених харчових 

продуктів (партії): стан поверхні харчового продукту, стан упаковки, 

наявність та правильність маркування, наявність позначки придатності, 

відсутність невластивих запахів харчового продукту, невластивий стан 

харчового продукту (несипкий, закам'янілий, вогкий, вологий, неоднорідні  

за  кольором, тощо); 

здійснюється зважування та обрахунок кількості/об’єму доставленої 

партії харчових продуктів. 

2.11 У разі відсутності супровідних документів або їх не правильному  

оформлені, відсутності маркування або невідповідності маркування вимогам 

законодавства України, невідповідності поставленої партії харчових 

продуктів, що встановлена під час отримання матеріально-відповідальними 

особами, такі харчові продукти не приймаються та підлягають негайному 

поверненню Постачальнику/Виробнику із складанням відповідного акту та 

надання їх його копії компетентному органу у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів й уповноваженим представникам 

Виконавця та Замовника. 

2.12 Якщо під час проведення приймання, за оцінкою Одержувача 

Замовника існує підозра, що товар є небезпечним чи непридатним до 

споживання, зразок такого товару комісійно відбирається та опломбовується 

у трьох юридично та аналітично однакових екземплярах, один з яких 

повинен бути негайно відправлений в установу безпечності харчових 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/z0128-98/parao18#o18
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/z0128-98/parao18#o18
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/paran692#n692
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/paran692#n692
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продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України або Збройних Сил 

України для проведення лабораторних досліджень (випробувань), другий - в 

присутності Представника Постачальника передається за актом на зберігання 

військовій частині як контрольний зразок, а третій - передається за актом 

Представнику Постачальника. Обіг такого харчового продукту забороняється 

наказом командира військової частини (розпорядженням керівника установи, 

закладу) на період проведення досліджень. 

Постачальник має право у встановленому порядку в присутності 

Представника Замовника передати третій зразок до незалежної 

уповноваженої лабораторії для проведення досліджень. 

За результатами проведених лабораторних досліджень (випробувань) 

приймається рішення щодо подальшого поводження із зазначеним об’єктом 

санітарних заходів, відповідно до вимого чинного законодавства України. 

2.13 Під час приготування та подавання готових страв у місці 

розташування військових частин (установ, закладів), у тому числі військових 

частин (установ, закладів), що прикріплені на продовольче забезпечення, 

контроль якості та безпечності харчових продуктів здійснюється відповідно 

до вимог закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів” від 23.12.1997 №771/97-ВР., та наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1140 “Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил “Медичні вимоги до 

якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини”.  

2.14 У разі невідповідності поставленої партії харчових продуктів 

вимогам пункту 2.10, що встановлена під час отримання матеріально-

відповідальними особами, такі харчові продукти не приймаються на 

забезпечення та підлягають поверненню Постачальнику/Виробнику негайно. 

2.15. Контрольні заходи здійснюються лише за умови чіткого 

дотримання законодавства України щодо безпечності та якості харчових 

продуктів, зокрема що стосується обов’язкової присутності представника 

Виконавця/Постачальника. У разі його відмови та/або його відсутності – 

комісійно (у складі не менше трьох осіб представників Міністерства оборони 

України або Збройних Сил України). 

2.16 Результати проведення контрольних заходів оформлюються актом 

контролю, який підписується представником Міністерства оборони України 

або Збройних Сил України, що здійснював перевірку, та Представником 

Виконавця/Постачальника, а у разі його відсутності або відмови – членами 

комісії. 

Акт контролю подається посадовій особі, яка призначила її проведення, 

для прийняття відповідного управлінського рішення (затвердження, 

відхилення, надання відповідних доручень). 

Проведення контрольних заходів може супроводжуватися фото/відео 

фіксацією. 
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3. Контроль безпечності та якості під час приймання «Добових 

польових набір продуктів» (норми харчування № 15)  

3.1. Товар: якість, маркування, тара та упаковка повинна відповідати 

вимогам ТУ У 10.8-00034022-153:2016 ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР 

ПРОДУКТІВ (далі - ТУ) та Раціону наборів до ТУ У 10.8-00034022-153:2016 

ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ (далі – Раціони наборів). 

Технічні умови, комплектувальні складові якого за показниками безпечності 

та якості повинні відповідати вимогам нормативної документації, згідно якої 

виготовлений продукт і в установленому порядку буде підтверджена такими 

документами: 

товарно-транспортних накладна; 

декларація виробника та/або посвідчення про якість на партію 

товару(декларація виробника або посвідчення про якість на комплектувальні 

складові, які входять до складу Добових польових наборів продуктів 

посилених (декларація виробника та/або посвідчення про якість на партію 

товару Постачальника повинна містити наступну інформацію: країну-

виробника; назву підприємства виробника, його знак для товарів і послуг (за 

наявності), повну адресу та номер телефону; назву продукту; склад продукту; 

номер партії виробника; дату виготовлення (виробництва) та дату пакування 

(або фасування); результати контролю за показниками безпеки та якості; 

відмітки про номер та дату видачі ветеринарного документу на готові харчові 

продукти кількість одиниць упаковок; кінцеву дату споживання “Вжити до”; 

позначення нормативної документації; номер і дату видачі документа про 

якість; прізвище і підпис особи, що видала документ про якість); 

висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи або звіт за 

результатами санітарно-гігієнічної оцінки на комплектувальні складові, які 

входять до складу Добового польового набору продуктів посиленого. 

3.2. Представник Замовника (далі – одержувач Замовника) розпочинає 

приймання партії товару при наявності у Постачальника супровідних 

документів зазначених у пункті 3.1. 

3.3. Приймання партії товару за кількістю та якістю відповідно вимогам 

ТУ та Раціону наборів, які є невід’ємною частиною цього Договору, 

здійснюється у військовій частині одержувачем Замовника у присутності 

уповноваженого представника Постачальника. 

Приймання здійснюється шляхом вибіркової перевірки 5 (п'яти) зразків 

товару від кожної поставленої партії. 

Під час відбору зразків товару одержувач Замовника в присутності 

представника Постачальника здійснює перевірку комплектності відібраних 

зразків на відповідність маркування, фасування, супровідним документам 

(шляхом розкриття пакування). Перевірені (розкриті) зразки опломбовуються 

представниками одержувача Замовника та Постачальника та зберігаються у 

представника одержувача Замовника в належних умовах до остаточного 

споживання поставленої партії товару. 
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Відібрані зразки товару не входять в кількість поставленого товару та 

не підлягають оплаті Замовником. 

Якщо під час проведення приймання за оцінкою одержувача Замовника 

існує підозра, що товар є небезпечним чи непридатним до споживання, 

зразок такого товару комісійно, у складі представника одержувача 

Замовника, представника Головного управління розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України, представника 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини або 

установи безпечності харчових продуктів та ветеринарії та представника 

Постачальника відбирається у 3 (трьох) юридично та аналітично однакових 

екземплярах, один з яких повинен бути негайно відправлений до установи 

безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міністерства оборони України 

або Збройних Сил України для проведення досліджень, два інших 

передаються за актом представнику одержувача Замовника. Відбір зразків 

товару здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.  

У разі отримання результатів досліджень які хоча б за одним із 

показників щодо безпечності та якості харчових продуктів - за заявою 

Постачальника проводять повторні дослідження в референс-лабораторії за 

рахунок Постачальника. Попередньо відібрані зразки (другий та третій), 

відправляють не менше ніж у 2 (дві) акредитовані випробувальні лабораторії, 

які обираються за рішенням комісії Замовника, з урахуванням географічного 

розташування лабораторії, її технічних спроможностей та рейтингу. 

Результати досліджень є остаточними та поширюються на всю партію 

товару. 

3.4. Приймання партії товару за кількістю та якістю оформляється 

відповідним актом приймання, який складає одержувач Замовника на кожну 

партію товару після закінчення приймання та надходження позитивних 

висновків протоколів лабораторних випробувань (якщо зразки товару 

направлялися на випробування) в трьох примірниках: перший примірник – 

Замовнику, другий – одержувачу Замовника, третій – Постачальнику. 

Належним чином оформлені документи: акт прийому, видаткова накладна 

Постачальника та повідомлення-підтвердження відповідно до наказу 

Міністра оборони України від 31.12.2016 № 757 “Про організацію розподілу 

бюджетних асигнувань і централізованої оплати в Міністерстві оборони 

України” є підтвердженням приймання партії товару.  

3.5. Приймання товару за кількістю та якістю у всіх випадках, які не 

врегульовані цією Інструкцією або положеннями Договору, здійснюється 

одержувачем Замовника відповідно до вимог Інструкції про порядок 

приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів 

народного споживання за кількістю (затверджена постановою Державного 

арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6) та Інструкції про 

порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів 

народного споживання за якістю (затверджена постановою Державного 

арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № П-7) з доповненнями і 
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змінами, які внесені до них в установленому порядку та нормативно-

правовими актами України щодо цього питання.  

3.6 Товар, що не відповідає вимогам Закону України “Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 

23.12.1997 №771/97-ВР., встановленим у стандартам, а також некомплектний 

- вважається непоставленим. 

 

4. Контроль безпечності та якості  продуктів харчування при 

зберіганні  

4.1. Зберігання харчових продуктів на продовольчих складах Збройних 

Сил України, у виробничих приміщеннях, допоміжних, технічних 

приміщеннях, їдальнях здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ, ГОСТ, 

ГСТУ, СОУ, ТУ, чинних Державних санітарних правил та норм.   

Зберігання та розташування при зберіганні харчових продуктів 

здійснюється у відповідності до Наказів Міністерства оборони України від 

16.07.2013 № 488 “Керівництво з організації зберігання продовольства, 

техніки та майна продовольчої служби Збройних Сил України”, 

Генерального штабу Збройних Сил України від 12.12.2016 № 471 

“Керівництво з організації зберігання продовольства, техніки та майна 

продовольчої служби Збройних Сил України” на інших нормативно-правових 

актів України. 

4.2. Не допускається переупаковування або перетасування харчових 

продуктів після розпакування і порушення цілісності первинної упаковки або 

тари Виробника з метою встановлення нових термінів придатності на 

продукт і проведення роботи з обґрунтування тривалості їх зберігання в 

новій упаковці або тарі. 

4.3. Зберігання готових страв здійснюється у відповідності до вимог 

ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ, чинних Державних санітарних правил та 

норм та Наказу Міністра оборони України 09.12.2002 N 402 “Про 

затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил 

України на мирний час”. 

4.4. Забороняється зберігання продовольчої сировини та 

напівфабрикатів разом з готовими до вживання харчовими продуктами. 

 

 

 

Начальник управління – головний інспектор служби ветеринарної медицини 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Міністерства оборони України 

підполковник                                                       О.П.ФИДИНА 




