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CERTICON
ІНФОРМУВАННЯ ОПЕРАТОРІВ
РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
Для тих, хто, насправді, має ціль
Відповідно до статті 65 Закону України «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
№ 2042 від 18.05.2017

Вид порушення

Рівень
штрафу для
юридичних
осіб

Рівень штрафу
для ФОП

Порушення гігієнічних вимог до виробництва
харчових продуктів

41730 грн

25038 грн

Виробництво харчових продуктів на
незареєстрованих потужностях

83460 грн

45903 грн

Виробництво харчових продуктів на
потужностях без експлуатаційного дозволу
(якщо він повинен бути)

125190 грн

83460 грн

Невиконання обов’язку щодо впровадження
системи НАССР

125190 грн

62595 грн

125190 грн

83460 грн

Якщо не створює загрози

20865 грн

12519 грн

Порушення вимог щодо забезпечення
простежуваності харчових продуктів

33384 грн

20865 грн

Реалізація харчових продуктів маркування
яких не відповідає законодавству і це
створює загрозу для життя чи здоров’я
людини

1

Професійний консалтинг з
розробки, впровадження та
сертифікації систем
менеджменту

www.certicon.com.ua
office@certicon.com.ua
+380992051951

Рівень
штрафу для
юридичних
осіб

Рівень штрафу
для ФОП

146055 грн

125190 грн

Використання, реалізація незареєстрованих
харчових продуктів (харчових добавок

75114 грн

50076 грн

Порушення вимог до надання інформації для
споживачів щодо харчових продуктів,
надання неточної, недостовірної та
незрозумілої для споживачів інформації

62595 грн

41730 грн

125190 грн

83460 грн

Вид порушення

Невиконання обов’язку з відкликання або
вилучення з обігу небезпечних харчових
продуктів

Ненадання інформації споживачеві щодо
речовин та харчових продуктів, які
спричиняють алергічні реакції або
непереносимість

Приведений перелік санкцій є неповним. З повним переліком можна
ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-viii
Поінформований – значить озброєний!
Будьте відповідальними за якість та безпечність своїх послуг та продукції, а
також за власне благополуччя, а ми, за потреби Вам допоможемо!

Консультант з розробки та впровадження

Керівник компанії CERTICON

системи безпечності харчових продуктів,

Володимир Назарько
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