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Відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року № 310-VIII                
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації 
харчування особового складу Збройних Сил України” з метою дотримання 
внутрішнього контролю за якістю послуг із харчування особового складу 
Збройних Сил Кабінет Міністрів України постановляє: 
 

1. Затвердити:  
 
порядок контролю за якістю послуг із харчування особового складу 

Збройних Сил України, що додається. 
 
2. Міністерству оборони привести у місячний строк власні нормативно-

правові акти у відповідність з цією постановою.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
       постановою Кабінету Міністрів України                                                                                               

                                                            від ________________ р. № _________ 
 
 
 

ПОРЯДОК 

контролю за якістю послуг із харчування особового складу Збройних Сил 

України 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за якістю послуг 

із харчування особового складу Збройних Сил України органами військового 

управління, які уповноважені на здійснення контролю (далі – представник 

Замовника) за укладеними Міністерством оборони України (далі – Замовник) 

договорами про закупівлю харчування  (далі – договір) з фізичними та 

юридичними особами (далі – Виконавець),  які надають послуги щодо 

забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу 

військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил України, 

інших осіб, які згідно з законодавством мають право на забезпечення 

харчуванням у стаціонарних та польових умовах, у тому числі годування 

штатних тварин (далі – послуги) для  потреб Збройних Сил України. 

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

якість послуг із харчування – відповідність послуг, що отримуються, 

вимогам укладених договорів, законодавства, стандартів та норм у сфері надання 

послуг, відповідність продовольства встановленим параметрам якості та 

безпечності харчових продуктів; 

контрольні заходи - це дії представника Замовника з перевірки якості 

послуг із харчування особового складу Збройних Сил України; 



місце проведення контрольних заходів – військова частина (бригада, 

полк, група, корабель, окремий батальйон (дивізіон), окрема рота), військові 

установи, організації, військові навчальні заклади Збройних Сил України, а 

також підприємства, які належать до сфери управління Міноборони та інші 

суб’єкти, що ведуть господарювання на правах окремої військової частини (далі 

– військова частина); 

уповноважений представник Виконавця – визначена Виконавцем 

особа, яка наділена правами та обов’язками щодо організації харчуванням у 

визначеній військовій частині та має право підпису відповідних документів; 

установи безпечності харчових продуктів та ветеринарії Збройних Сил 

України – установи безпечності харчових продуктів та ветеринарії Збройних Сил 

України, які реалізують політику у сфері безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів. 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 

23.12.1997 № 771/97-ВР. 

 

3. Питання щодо здійснення контролю за якістю, не врегульовані цим 

Порядком, регулюються умовами договору.  

 

ІІ. Контроль за якістю послуг із харчування особового складу Збройних 

Сил України. 

 

1. Контроль здійснюється за: 

якістю готових страв та технологією їх приготування; 

санітарним станом об’єктів продовольчої служби; 

безпекою та окремими показниками якості харчових продуктів під час 

постачання, освіження та зберігання, в тому числі й в непорушних запасах;  



відповідністю даних накладних фактично поставленим харчовим 

продуктам; 

відповідністю харчових продуктів, що використовуються для надання 

Послуг за укладеними договорами чинним стандартам та нормативним 

документам; 

порядком зберігання харчових продуктів на продовольчому складі та 

виробничих приміщеннях; 

якістю та повнотою доведення встановлених норм харчування до кожного 

військовослужбовця та норм годування для штатних тварин і забезпечення їх 

кормами та фуражем;  

порядком освіження харчових продуктів; 

дотриманням санітарних заходів під час кулінарної обробки харчових 

продуктів, приготування і роздачі готової їжі; 

дотриманням санітарних заходів під час утримання їдалень, складів, 

овочесховищ; 

своєчасним проходженням медичного обстеження обслуговуючого 

персоналу, який задіяний в здійсненні продовольчого забезпечення; 

використанням і утриманням суб’єктом господарювання військового 

майна та його обслуговуванням,  відповідно до експлуатаційної документації.   

 

2. Контрольні заходи здійснюються у присутності уповноваженого 

представника Виконавця та представника військової частини. 

 

3. Якщо під час проведення заходу контролю за оцінкою представника 

Замовника існує обґрунтована підозра або встановлено факт, що харчовий 

продукт або інший об’єкт санітарних заходів є небезпечним чи непридатним до 

споживання та використання, зразок такого продукту відбирається у трьох 

юридично та аналітично однакових екземплярах, один з яких негайно 



направляється до установи безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

Збройних Сил України для проведення досліджень, другий в присутності 

представника Виконавця передається за актом на зберігання військовій частині 

як контрольний зразок, а третій зразок  передається за актом представнику 

виконавця.  

Обіг такого харчового продукту або іншого об’єкта санітарних заходів 

призупиняється на період проведення досліджень до отримання протоколів 

лабораторних випробувань строком не більше як на 15 календарних днів, а 

харчових продуктів молочної групи не більше як на 5 календарних днів. 

У разі, якщо в результаті лабораторних досліджень підозру щодо 

небезпечності харчового продукту не підтверджено, у день отримання 

протоколів випробувань, тимчасове призупинення обігу харчового продукту 

скасовується, про що негайно інформується суб’єкт господарювання. 

У разі, якщо в результаті лабораторних досліджень підозру щодо 

небезпечності харчового продукту підтверджено, такий харчовий продукт має 

бути переміщений суб’єктом господарювання за межі території військової 

частини впродовж 1 (одного) календарного дня. 

Виконавець має право в установленому порядку в присутності 

представника Замовника передати третій зразок у незалежну уповноважену 

лабораторію для проведення досліджень. 

 

4. Для контролю за якістю, співвідношенням компонентів та 

дотриманням процесів приготування у готових стравах під час контрольних 

заходів суб’єкт господарювання надає технологічні карти. 

 

5. Під час  проведення контрольних заходів може здійснюватися                

фото -  та, або відеозйомка. 

 

6. Результати проведення контрольних заходів оформляються актом, 

який підписується представниками органів військового управління, 

уповноваженим представником Виконавця, що були залучені до проведення 



контролю та надається командиру (начальнику) на підпис і завіряється 

печаткою військової частини. 

 

7. У разі невиконання або неналежного виконання вимог щодо якості 

послуг із харчування особового складу Збройних Сил України, суб’єктом 

господарювання несе відповідальність, передбачену чинним законодавством 

України та договором про закупівлю харчування. 
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