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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008 тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596
_______________ № _____________

На № ___________ від ___________

Державна регуляторна служба
України
Про погодження проекту наказу

Проект наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України «Про затвердження Порядку перевантаження вантажу з
продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості
його використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність
перевантаження продуктів на інший транспортний засіб» (далі – проект наказу)
розроблено відповідно до пункту 2 частини третьої статті 48 Закону України
«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин».
Просимо погодити проект наказу у найкоротший строк.
Додатки: 1. Проект наказу на 16 арк. у 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 5 арк. у 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу на 22 арк. у 1 прим.
4. Копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту
наказу на 1 арк. у 1 прим.
Перший заступник Міністра

Павло КУХТА

Мороз Д. А.
200-47-73*41-08

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000005A792C00C73F7900
Підписувач Кухта Павло Андрійович
Дійсний з 11.09.2019 0:00 по 11.09.2021 0:00
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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
Київ

_________________

№ ______

Про затвердження Порядку
перевантаження вантажу з
продуктами у випадку виходу
з ладу транспортного засобу
або неможливості його
використання з інших поважних
причин, що зумовлює необхідність
перевантаження продуктів
на інший транспортний засіб

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 48 Закону України «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин», пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського

господарства

України,

затвердженого

постановою

Кабінету

Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок перевантаження вантажу з продуктами у випадку
виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його використання з
інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів
на інший транспортний засіб, що додається.
ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 20B4E4ED0D30998C040000005A792C00C73F7900
Підписувач Кухта Павло Андрійович
Дійсний з 11.09.2019 0:00 по 11.09.2021 0:00
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2. Директорату безпечності харчових продуктів забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Павло КУХТА

