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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЧТО НОВОГО?

✓ Закон об ООО – меняем уставы?!

✓ Запрет на использование пальмового масла

✓ О новой системе госконтроля качества пищевых продуктов



ЗАКОН ОБ ООО: 

МЕНЯЕМ УСТАВЫ?!



ЗАКОН 

ТОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ

SHAREHOLDERS’ 

AGREEMENTS

СДЕЛКИ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

КВОРУМ

УСТАВ ОТМЕНА «100»



«Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою

відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині,

що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим

Законом….

Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з

додатковою відповідальністю звільняються від сплати

адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства

у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом

одного року з дня набрання чинності цим Законом…»

ЗАКОН ТОВ



ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПАЛЬМОВОГО МАСЛА



➢15.05.2018 ВРУ приняла в 1-м чтении законопроект «О внесении изменений в

некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового

масла в производстве пищевых продуктов»

➢Запрещается использование пальмового масла в производстве пищевых

продуктов, молока и молочных продуктов.

➢ Админ. штрафы за производство, введение в оборот или реализацию пищевых

продуктов с содержанием пальмового масла - от 20 до 100 необлагаемых

минимумов доходов граждан (340-1700 грн), а за повторное нарушение в

течение года - от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн).

ЗАКОНОПРОЕКТ №3871 



О НОВОЙ СИСТЕМЕ 

ГОСКОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



➢Принят 18 мая 2017 года. Основная часть вступила в силу 4 

апреля 2018 года.

➢Основная цель: усиливает контроль качества пищевых продуктов

и утверждает базовые принципы европейской системы

государственного контроля.

➢Установлена ответственность за правонарушения в сфере

безопасности пищевых продуктов.

ЗАКОН «О государственном контроле за соблюдением 

законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты 

животного происхождения, здоровья и благополучия животных»



➢ Ключевые новшества: риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка

и введение акта проверки.

➢ Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья

людей. Инспекторы Держпродспоживслужбы осуществлять проверки по акту

проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающую количество вопросов для

проверки и будет публичным, что минимизирует коррупционные риски.

➢ В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни

и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке

производства и / или обращения пищевых продуктов и / или кормов.

ЗАКОН «О государственном контроле за соблюдением 

законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты 

животного происхождения, здоровья и благополучия животных»



➢ Производство и / или оборот пищевых продуктов или кормов с использованием

незарегистрированной мощности - штраф 74 460 грн на юридических лиц;

➢ Невыполнение определенного законом обязанности по внедрению на мощностях

постоянно действующих процедур, основанных на принципах системы анализа

опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР) штраф 111 690 грн на

юридических лиц;

➢Нарушение установленных законодательством гигиенических требований к

производству и / или обращения пищевых продуктов или кормов, если это

создает угрозу для жизни и / или здоровья человека или животного, - штраф

на юридических лиц 37 230 грн.

➢ Реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не

соответствует законодательству, если это создает угрозу для жизни и / или

здоровья человека или животного - штраф на юридических лиц 29 784 грн.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ







N 

з/п

Питання щодо дотримання 

суб'єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері 

ветеринарної медицини

Ступінь ризику

суб'єкта

господарювання

Відповіді на питання Нормативне обґрунтування

так ні НВ НР

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Загальні вимоги до операторів потужностей (об'єктів), які провадять діяльність з розведення, вирощування, утримання та/або обігу тварин, 

репродуктивного і патологічного матеріалу

1.1 Оператор потужності (об'єкта), 

зареєстрований у відповідних 

державних органах ветеринарної 

медицини

Високий

Середній

Низький

Стаття 34 ЗУ N 2498-XII

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання

вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини

(Приказ|Акт,  Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, от 07.03.2018,  № 130 "Об 

утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения планового 

(внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом 

хозяйствования требований законодательства в сфере ветеринарной медицины"



QQ «Тобто, при оцінці ризику для оператора ринку враховується вид продукції, з яким

працює господарюючий суб’єкт (молочні, м’ясні продукти, бакалія, тощо), оцінюється тип

діяльності – виробництво чи просто транспортування та беруться до уваги результати

попередніх перевірок – чи фіксувалися зауваження до діяльності підприємства, наскільки

серйозними вони були. Далі за бальною системою оцінюється ступінь ризику, і в залежності

від нього визначається періодичність здійснення планових перевірок – від одного разу на

квартал до одного разу на три роки», - пояснив Голова Держпродспоживслужби.

Також він додав, що згідно із чинним законом «Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877, найчастіше перевірки

можуть здійснюватися 1 раз на 2 роки, але із набуттям чинності закону України «Про

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», для

високоризикованого підприємства ці перевірки можуть здійснюватися і раз на квартал, що

відповідає європейським нормам та практикам.



Володимир Лапа зазначив, що до операторів ринку із високим ступенем ризику

передусім належать підприємства, які виробляють продукцію тваринного

походження - м’ясо, молоко, риба.

Голова Служби наголосив, що з метою запобігання корупції та унеможливлення

наявності суб’єктивності результатів перевірки закон «Про державний контроль за

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» передбачає

запровадження відеофіксації та використання як органом контролю, так і

господарюючим суб'єктом, уніфікованої форми акту, із переліком усіх питань, які має

та може задати інспектор. Відповідні форми актів затверджуються наказами

Мінагрополітики та оприлюднюються на сайті Держпродспоживслужби» UQ

http://www.consumer.gov.ua/newsContents.aspx?HID=3099



Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності та визначається періодичність

проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

➢ Постанова КМУ від 10.05.2018 р. №342

➢ Вступає в силу з 12 червня 2018 року

➢ Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий,

середній, незначний) буде здійснюватися з урахуванням суми балів, нарахованих за

всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

➢ Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду

(контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику

від провадження ними господарської діяльності, будуть оприлюднювати на

офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).

➢ Органи держнагляду мають розробити свої критерії на підставі Методики (окрім

ДФС; Держпраці Держатомрегулювання; Держархбудінспекція; Нацкомфінпослуг



ФОРМА

визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів 

за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) _____________________________________________

__________
* Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.

_____________________

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю)
Показники критеріїв

Кількість 
балів*

1. Критерій № 1 показник № 1.1

показник № 1.х

2. Критерій № n показник № n.1

показник № n.х

Шкала балів
Ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності
Періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100 високий ризик один раз на ____ роки

Від 21 до 40 середній ризик один раз на ____ роки

Від 0 до 20 незначний ризик один раз на ____ роки
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НАШИ
КОНТАКТЫ

Великобритания
Представительство
Office 11 43 Bedford Street, London, 
England, WC2E 9HA

Tel.;+44 207 788 7903

Fax: +44 207 788 7903

Россия
Офис 
Башня на Набережной
Блок С, «Москва-Сити»
Пресненская набережная, 10,
Москва, 123112, Россия
тел.: +7 495 660 50 70
факс: +7 495 660 50 70

Казахстан
Офис 
Бизнес-центр SUCCESS,
ул. Жандосова, 1/1,
Алматы, 050008, Казахстан
Тел.: +7 (727) 352 80 83/84 
Факс: +7 (727) 352 80 83/85

Нидерланды
Представительство
Herengracht 282

1016 BX Amsterdam

The Netherlands

Tel.: +31 20-5219367

Германия
Представительство
Maximilianstrasse 13,

80539, Munich, Germany

Tel.: +49 89 20 300 61 50

Fax: +49 89 20 300 61 50

Украина
Офис 
Ул. Добровольческих

батальонов, 1.

01015, г. Киев, Украина

тел.: +380 44 391 38 53

факс: +380 44 391 38 54

www.integrites.com

www.facebook.com/Integrites/


