
928 серпня 2019 року

28 серпня 2019 рокуÑп³ëüнèé проекò ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàçеòè «×еркàсüкèé крàé»

До високої якості — разом
Ñ

òо
р
³н

к
у
 п

³ä
ãо

òу
в
à
в
 Р

о
ì

à
н
 К

И
Р

Е
Й

Почали діяти нові правила
маркування продуктів
6 серпня 2019 року почàëè 
ä³яòè основн³ поëоження çàкону 
Укрàїнè «Ïро ³нфорìàц³ю 
äëя спожèвàч³в хàрчовèх 
проäукò³в», що всòàновëююòü 
çàãàëüн³ прèнцèпè ³ вèìоãè 
щоäо ³нфорìàц³ї про 
хàрчов³ проäукòè, çокреìà 
їх ìàркувàння, à òàкож 
обов'яçкè оперàòор³в рèнку 
щоäо äовеäення цèх äàнèх äо 
спожèвàч³в.

Відповідно до вимог закону 
інформація про харчовий 
продукт повинна бути точ-

ною, достовірною та зрозумілою 
для споживача і не повинна вво-
дити в оману щодо її характерис-
тик, властивостей, складу. 

Вимоги закону України поши-
рюються не тільки на виробників 
харчових продуктів на всіх ета-
пах виробництва та обігу, а й на 
харчові продукти, що призначені 
для кінцевого споживача, зокрема 
такі, що реалізуються в закладах 
громадського харчування.

Відповідно до вимог зако-
ну України, інформація про хар-
човий продукт має бути точною, 
достовірною та зрозумілою для 
споживача та не повинна вводи-
ти в оману стосовно характерис-
тик, властивостей, складу харчо-
вих продуктів.

Ця вимога поширюватиметь-
ся як на рекламу харчових про-
дуктів, так і на спосіб розміщен-
ня та представлення харчових 
продуктів для реалізації, зокре-
ма форму, зовнішній вигляд, упа-
ковку.

«Прийняття закону України 
є великим кроком на шляху ви-
конання Україною зобов’язань у 
сфері санітарних та фітосанітар-
них заходів в рамках Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
Так, в основу закону України ля-
гли вимоги Регламенту Європей-
ського Парламенту та Ради (ЄС) 
№1169/2011 від 25 жовтня 2011 
р. щодо надання споживачам ін-
формації про харчові продукти», 
— повідомив ãенерàëüнèé äè-
рекòор Äèрекòорàòу беçпеч-
носò³ òà якосò³ хàрчової про-
äукц³ї М³н³сòерсòвà àãрàрної 
поë³òèкè òà проäовоëüсòвà 
Укрàїнè Мèкоëà Мороç.

За його словами, споживач 

повинен отримати максималь-
но достовірну інформацію про 
харчовий продукт та мати змогу 
здійснити свідомий вибір. «Разом 
з цим, Законом України встанов-
лено перелік обов’язкової для 
надання інформації про харчові 
продукти, а також вимоги до роз-
міщення та представлення такої 
інформації», — пояснив Мороз.

Він роз’яснив, що оператори 
ринку мають обов’язково зазна-
чати інформацію про наявність 
речовин, які спричиняють алер-
гічні реакції або непереносимість, 
наявність ГМО, розморожування 
або піддавання харчових продук-
тів іонізуючому випромінюванню, 
наявності доданої води тощо.

Крім того, у новому законі 
окрему увагу звернуто на вимоги 
стосовно інформації про харчові 
продукти, продаж яких здійсню-
ється дистанційно (стаття 9 зако-
ну України). Так, уся обов’язкова 
інформація про харчові продук-
ти має бути доступною спожива-
чу для ознайомлення до моменту 
продажу харчового продукту.

Разом з цим, статтею 18 
закону України надаються 
роз’яснення, яким чином мі-
німальний термін придатності 
(«краще спожити до…», «краще 
спожити до кінця…») зазначаєть-
ся й у чому його відмінність від 
дати «вжити до».

«Основна ідея такого підходу 
полягає в тому, що на ринку іс-
нують продукти, які швидко псу-
ються та більш небезпечні з точ-

ки зору мікробіології, для яких 
має бути зазначена дата «вжи-
ти до». Така позначка інформу-
ватиме про те, що на наступний 
за цією датою день продукт може 
ставати небезпечним (наприклад, 
сире або охолоджене м’ясо, сира 
риба, яйця)», — зазначив Мороз.

Він додав, що водночас є 
ряд продуктів, які за дотриман-
ня встановлених умов зберігання 
залишаються безпечними протя-
гом певного часу після закінчен-
ня мінімального терміну придат-
ності, прописаного у маркуванні 
(наприклад, цукор, кава тощо). 
Для таких продуктів буде вказа-
на дата завершення мінімально-
го терміну придатності, що по-
значатиметься фразами «краще 
спожити до…», «краще спожити 
до кінця…».

Однак, як після закінчення 
терміну «вжити до…», так і термі-
нів «краще спожити до…», «кра-
ще спожити до кінця…» продукти 
мають бути вилучені з реалізації.

Законом України визначе-
но основні вимоги до інформації 
про харчові продукти, що нада-
ються у добровільному порядку, 
зокрема закріплено визначення 
«натуральних» молочних продук-
тів.

«Варто відмітити, що законом 
України значною мірою посилено 
відповідальність операторів рин-
ку за порушення законодавства 
щодо надання споживачам ін-
формації про харчові продукти», 
— заявили в міністерстві.

М³коòоксèнè — оòруéн³ проäукòè обì³ну речовèн 
(ìеòàбоë³çìу) пë³сневèх ãрèб³в, як³ пàрàçèòуюòü нà бàãàòüох 
вèäàх проäовоëüчої проäукц³ї, òàкèх як çëàкè, сухофрукòè, 
ãор³хè ³ спец³ї. М³коòоксèнè поòрàпëяюòü в хàрчовèé 
ëàнцюжок в реçуëüòàò³ урàження куëüòур пë³снявою як äо, 
òàк ³ п³сëя çбèрàння врожàю, нà еòàп³ çбер³ãàння òà/àбо 
нà ãоòовèх проäукòàх хàрчувàння в уìовàх спрèяòëèвèх 
òеìперàòурè é воëоãосò³. Б³ëüш³сòü ì³коòоксèн³в 
в³äр³çняєòüся х³ì³чною сòàб³ëüн³сòю ³ не руéнуєòüся в 
процес³ òерì³чної обробкè.

Мікотоксини мають ток-
сичний ефект в надзви-
чайно малих кількостях.

Попадання мікотоксинів в ор-
ганізм може відбуватися як без-
посередньо в результаті вжи-
вання в їжу контамінованих 
продуктів харчування, так і по-
бічно, через вживання продуктів, 
отриманих від тварин, яких году-
вали контамінованих кормом.

Якщо продукти при збері-
ганні покриваються пліснявою, 
то їх необхідно знищити, так як 
токсини плісняви дифундують 
углиб продукту досить інтен-
сивно і візуально ступінь їх про-
никнення встановити неможли-
во.

Серед кількох сотень відо-
мих мікотоксинів найбільш по-

ширеними та небезпечними 
для здоров'я людини і худоби є 
афлатоксини, охратоксин А, па-
тулін, фумонізини, зеараленон 
та дезоксиніваленол. 

Максимальні рівні даних 
показників встановлені Дер-
жавними гігієнічними прави-
лами і нормами «Регламент 
максимальних рівнів окремих 
забруднюючих речовин у хар-
чових продуктах», затвердже-
ними наказом МОЗ України від 
13.05.2013 р. №368.

12 серпня набув чинності на-
каз Мінагрополітики від 12 трав-
ня 2019 року №264 «Про затвер-
дження Методів відбору зразків 
для визначення максимально 
допустимих рівнів мікотоксинів 
у харчових продуктах для цілей 

державного контролю» (Зареє-
стрований в Мін’юсті 12 черв-
ня 2019 року за №608/33579). 
У наказі чітко прописані проце-
дури відбору зразків сухофрук-
тів, горіхів та олійних рослин, 
молока та молочних продуктів, 
дитячих сумішей, зерен кави 
та розчинної кави, вина, соків 
та нектарів, алкогольних напо-
їв, харчових для дітей, олії рос-
линного походження тощо. Та-
кож окреслені методи відбору 
зразків для об’ємних партій та 
механізм підготовки зразків для 
визначення мікотоксинів у хар-
чових продуктах, визначення 
оцінки партії чи її частини.

Новий документ

В Україні офіційно 
затверджено
вимоги до меду
М³нàãропоë³òèкè роçробèëо òà çàòверäèëо обов’яçков³ 
вèìоãè äо ìеäу в Укрàїн³. В³äпов³äнèé нàкàç 
М³н³сòерсòвà àãрàрної поë³òèкè òà проäовоëüсòвà 
Укрàїнè в³ä 19.06.2019 р. №330 çàреєсòровàно в 
М³нюсò³ 4 ëèпня 2019 року çà № 725/33696, оф³ц³éно 
опубë³ковàно 6 серпня 2019 року. Нàкàç нàбèрàє 
чèнносò³ череç ш³сòü ì³сяц³в — ³ç 6 ëюòоãо 2020 
року. Äокуìенò ãàрìон³çує çàконоäàвсòво Укрàїнè ³ç 
çàконоäàвсòвоì Європеéсüкоãо Ñоюçу у чàсòèн³ вèìоã 
äо ìеäу, що äопоìоже çàбеçпечèòè укрàїнсüкèé 
рèнок вèсокояк³сною проäукц³єю òà роçшèрèòè 
експорòн³ ìожëèвосò³ Укрàїнè.

Наказ встановлює вимоги щодо термінології, маркуван-
ня, етикетування меду, що дасть змогу забезпечити 
безперешкодне функціонування ринку та запобігати 

підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.
Серед іншого передбачено добровільне застосування 

затверджених вимог до 1 січня 2023 року. Це дасть можли-
вість операторам ринку підготуватися до нових вимог.

Уряд схвалив 
технічні регламенти з 
екодизайну побутових 
приладів 
Кàб³неò М³н³сòр³в Укрàїнè схвàëèв äесяòü òехн³чнèх 
реãëàìенò³в європеéсüкоãо сòàнäàрòу ç екоäèçàéну 
побуòовèх òовàр³в, як³ вèçнàчàюòü çàсàäè їхнüої 
енерãоефекòèвносò³.

Схвалені технічні регламенти стосуються екодизайну 
духових шаф, варильних поверхонь і кухонних ви-
тяжок, ламп неспрямованого випромінювання, по-

судомийних машин, водонагрівачів і баків-акумуляторів, 
комп'ютерів і комп'ютерних серверів, люмінесцентних та 
газорозрядних ламп, кондиціонерів, телевізорів, офісного 
обладнання, пральних машин.

Документи розробило Державне агентство з енергое-
фективності та енергозбереження України.

«Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо 
міжнародні зобов’язання та імплементуємо 125-ту Дирек-
тиву ЄС», — зазначив голова Держенергоефективності 
Сергій Савчук.

У першу чергу це допоможе усунути з ринку товари, які 
неефективно споживають енергію. Натомість українці змо-
жуть купувати та користуватися енергоефективним облад-
нанням, що дасть змогу економити й на комунальних по-
слугах.

До уваги споживачів та виробників

До стандартів ЄС 

Ñферà àкреäèòàц³ї Вèпробувàëüноãо ценòру ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» вкëючàє 
вèпробувàння хàрчової проäукц³ї, проäовоëüчої сèровèнè, корì³в нà вì³сò ì³коòоксèн³в (àф-
ëàòоксèнè В1, М1, суìà В1,В2,G1,G2; äеçоксèн³вàëеноë; çеàрàëенон; пàòуë³н; Т-2 òоксèн; 
охрàòоксèн А; фуìон³çèнè В1, В2) ìеòоäàìè ³ìуно-ферìенòноãо àнàë³çу, вèсокоефекòèвної 
р³äèнної хроìàòоãрàф³ї òà òонкошàрової хроìàòоãрàф³ї.

Ви цікавилися

Коли пліснява є отрутою


