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До високої якості — разом
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Верховнà Рàäà Укрàїнè ухвàëèëà в першоìу 
чèòàнн³ çàконопроєкò №4554 «Ïро 
прèвеäення çàконоäàвсòвà Укрàїнè у сфер³ 

äèòячоãо хàрчувàння у в³äпов³äн³сòü äо вèìоã 
çàконоäàвсòвà ЄÑ». 

Зàконопроєкò переäбàчàє:
 внести зміни до статті 61 Закону України «Осно-

ви законодавства України про охорону здоров’я», узго-
дивши її норму із законодавством про безпечність та 
окремі показники якості харчових продуктів;
 доповнити Закони України «Про основні принци-

пи та вимоги до безпечності та якості харчових про-
дуктів», «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побіч-
ні продукти тваринного походження, здоров’я та бла-
гополуччя тварин», «Про інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів», «Про рекламу» положення-
ми, якими визначаються вимоги до харчових продук-
тів, призначених для годування дітей від 0 до 3 років. 
Зокрема:

а) зміни до Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

стосуються:
- термінів, за допомогою яких продукти дитячого 

харчування класифікуються за своїм призначенням і 
складом;

- спеціальних вимог до дитячого харчування;
- визначення повноважень центрального органу ви-

конавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері охорони здоров’я, щодо 
затвердження окремих показників якості харчових 
продуктів, низки вимог до конкретних видів харчових 
продуктів, призначених для дитячого харчування, для 
спеціальних медичних цілей та для контролю ваги, по-
рядку надсилання компетентному органу повідомлен-
ня про намір введення в обіг або ввезення на митну 
територію України цих харчових продуктів;

- визначення повноважень центрального органу ви-
конавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері безпечності та окремих по-
казників якості харчових продуктів, щодо затверджен-
ня окремих показників якості харчових продуктів;

б) зміни до Закону України «Про державний конт-
роль за дотриманням законодавства про харчові про-
дукти, корми, побічні продукти тваринного походжен-
ня, здоров’я та благополуччя тварин» стосуються:

- необхідності врахування при підготовці щорічного 
плану державного контролю відомостей, що містять-
ся у повідомленнях операторів ринку про намір вве-
дення в обіг або ввезення на митну територію України 
дитячого харчування, харчових продуктів для спеціаль-
них медичних цілей та харчових продуктів для конт-
ролю ваги;

- визначення розміру санкцій у вигляді штрафу за 

порушення вимог законодавства в сфері безпечності 
та якості дитячого харчування;

в) зміни до Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» стосуються:

- визначення переліку обов’язкової додаткової ін-
формації про дитяче харчування, яка повинна надава-
тися споживачам на додаток до загального переліку 
обов’язкової інформації, визначеного для всіх харчо-
вих продуктів;

- встановлення заборони зазначення в маркуван-
ні дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для 
подальшого годування написів «без глютену», «з дуже 
низьким вмістом глютену», «підходить для осіб з непе-
реносимістю глютену», «підходить для осіб, хворих на 
целіакію» «спеціально розроблено для осіб з непере-
носимістю глютену», «спеціально розроблено для осіб, 
хворих на целіакію», адже застосування інгредієнтів з 
вмістом глютену для таких харчових продуктів заборо-
нено і зазначені написи можуть вводити споживачів в 
оману;

г) зміни до Закону України «Про рекламу» стосу-
ються:

- заборони реклами дитячих сумішей початкових 
та дитячих сумішей для подальшого годування з чіт-
ко визначеними винятками, яка має на меті зменшен-
ня впливу виробників дитячого харчування на рішення 
матерів про припинення годування грудьми;

- визначення розміру санкцій у вигляді штрафу за 
порушення у сфері реклами дитячих сумішей почат-
кових та дитячих сумішей для подальшого годування;

• визнати таким, що втратив чинність, Закон Укра-
їни «Про дитяче харчування».

Посібник

Для експортерів ягід
із України до країн ЄС

Асоціація «Ягідництво України» презентувала «Посібник 
для експортера ягід із України до країн ЄС». Головною 
його метою є надання інформації та практичних реко-

мендацій щодо необхідних умов успішного експорту ягід та 
продуктів їх переробки до країн Євросоюзу. Посібник також 
містить посилання на документи, що формують українську та 
європейську нормативно-правову базу експортно-імпортної 
діяльності. Він буде корисним для українських компаній, які 
планують вихід на ринок ЄС із ягідною продукцією, а також 
для компаній, які вже присутні на цьому ринку і хочуть розши-
рювати свою діяльність.

Посібник розроблено в рамках проєкту «Східне партнер-
ство: готовність до торгівлі — ініціатива EU4Business», що 
впроваджується Міжнародним торговельним центром (Швей-
царія) за підтримки Європейського Союзу в співпраці з Цен-
тром просування імпорту з країн, що розвиваються (Нідер-
ланди).

На часі

Державний екологічний контроль
Стане ефективнішим
Верховнà Рàäà Укрàїнè проãоëосувàëà в першоìу чèòàнн³ çà 
çàконопроєкò №3091 «Ïро äержàвнèé екоëоã³чнèé конòроëü». 
Äокуìенò вèçнàчàє прàвов³ òà орãàн³çàц³éн³ çàсàäè, основн³ 
прèнцèпè ³ поряäок çä³éснення äержàвноãо екоëоã³чноãо 
конòроëю, повновàження орãàн³в äержàвноãо екоëоã³чноãо 
конòроëю, à òàкож всòàновëює в³äпов³äàëüн³сòü суб’єкò³в 
ãоспоäàрювàння çà порушення çàконоäàвсòвà про охорону 
нàвкоëèшнüоãо прèроäноãо сереäовèщà òà вèкорèсòàння 
прèроäнèх ресурс³в.

Законопроєкт націлений на 
ефективніший контроль 
держави за дотриманням 

вимог із охорони довкілля:
• змінює підходи до держав-

ного екологічного контролю;

• об’єднує контролюю-
чі функції ключових на сьогодні 
державних органів у сфері охо-
рони довкілля в один орган, що 
діє на центральному та регіо-
нальному рівнях;

• удосконалює процеду-
ру запровадження планових та 
позапланових перевірок, ре-
агування на виклики, рейдові 
перевірки та патрулювання, пе-
ревірки органів державної вла-
ди та органів місцевого само-
врядування;

• цифровізує та робить від-
критими заходи контролю;

• посилює відповідальність 
бізнесу за порушення законо-
давства про охорону довкілля 
та використання природних ре-
сурсів.

До Фонду нормативної документації ДП «Черкасистандартметрологія» надійшов на-
ціональний стандарт ÄÑТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) ÑИÑТЕМИ КЕРУ-
ВАННЯ БЕЗÏЕ×НІÑТЮ ХАР×ОВИХ ÏРОÄУКТІВ. ВИМОГИ ÄО БУÄЬ-ЯКОЇ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ В ХАР×ОВОМУ ЛАНЦЮЗІ.

Стандарт прийнято методом перекладу (мова — українська), який набуде чиннос-
ті 01.09.2021.

Також доступні для придбання:

З ìеòою п³äòрèìàння фонäу норìàòèвнèх äокуìенò³в суб’єкò³в ãоспоäàрювàння – 
оперàòор³в рèнку хàрчовèх проäукò³в —  в àкòуàëüноìу сòàн³ пропонуєìо прèäбàòè вè-
щеçàçнàченèé нàц³онàëüнèé сòàнäàрò, нàä³сëàвшè çàìовëення çручнèì äëя вàс спосо-
боì (E-mail: fond@st.ck.ua àбо пошòою нà àäресу: 18002, ì.×еркàсè, вуë.Гоãоëя, 278, 
ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я»). 

Äеòàëüнà ³нфорìàц³я — òеëефоноì (0472) 37-15-44.

Безпека

До уваги виробників 
харчових продуктів
Міністерство охорони здоров’я затвердило максималь-

но допустимі рівні вмісту хлорпірифосу і хлорпірифос-
метилу в сільськогосподарській продукції та харчових 

продуктах, а також Зміни до Гігієнічних нормативів і регла-
ментів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів. У 
відповідному наказі міністра вони визначені на рівні 0,01 мг/
кг (мг/л). Норма стосується зерна хлібних злаків, цукрових бу-
ряків, яблук і яблучного соку, соєвих бобів, соєвої олії, ріпаку, 
ріпакової олії, сорго, соняшнику, соняшникової олії, кукурудзи 
та кукурудзяної олії.

Наказ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Нові документи

Дитяче харчування — за стандартами ЄС

Ïоçнàчення Нàçвà укрàїнсüкà
Äàòà нàäàння 

чèнносò³

ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 
(ISO/TS 22002-1:2009, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 1. Виробництво харчових продуктів

01.08.2021

ДСТУ ISO/TS 22002-2:2019 
(ISO/TS 22002-2:2013, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 2. Громадське харчування

01.08.2021

ДСТУ ISO/TS 22002-3:2019 
(ISO/TS 22002-3:2011, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 3. Сільське господарство

01.08.2021

ДСТУ ISO/TS 22002-4:2019 
(ISO/TS 22002-4:2013, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 4. Виробництво пакування для харчових продуктів

01.08.2021

ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020 
(ISO/TS 22002-5:2019, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 5. Транспортування та зберігання

01.08.2021

ДСТУ ISO/TS 22002-6:2019 
(ISO/TS 22002-6:2016, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. 
Частина 6. Виробництво кормів i харчових продуктів для 
тварин

01.08.2021


