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Нормативна база

Внесено зміни
до «Регламенту максимальних Рівнів 
окРемих забРуднюючих Речовин 
у хаРчових пРодуктах»
Нàкàçоì М³н³сòерсòвà охоронè çäоров’я в³ä 22.05.2020 
№1238 внесено çì³нè äо Äержàвнèх ã³ã³єн³чнèх ïрàвèë 
³ норì «Реãëàìенò ìàксèìàëüнèх р³вн³в окреìèх 
çàбруäнюючèх речовèн у хàрчовèх ïроäукòàх». Ц³ 
äержàвн³ сàн³òàрн³ ïрàвèëà ³ норìè, éäеòüся в нàкàç³, 
çàсòосовуюòüся äëя вс³х оïерàòор³в рèнку хàрчовèх 
ïроäукò³в, як³ çä³éснююòü ïервèнне вèробнèцòво, 
вèробнèцòво, реàë³çàц³ю àбо об³ã хàрчовèх ïроäукò³в. 
Хàрчов³ ïроäукòè àбо ³нãреä³єнòè не ìожуòü ïеребувàòè 
в об³ãу, якщо вонè ì³сòяòü çàбруäнююч³ речовèнè в 
к³ëüкосò³, що ïеревèщує ìàксèìàëüно äоïусòèì³ р³вн³.

При застосуванні мак
симально допустимих 
рівнів забруднюючих 

речовин, встановлених до 
харчових продуктів, що були 
висушені, розбавлені, пере
роблені, або багатоінгреді
єнтних харчових продуктів 
(з більш як одним інгредієн
том), необхідно враховувати:

1) зміни концентрації 
забруднюючих речовин, 
спричинені процесом 
висушування або 
розбавлення;

2) зміни концентрації 
забруднюючих речовин, 
спричинені процесом 
переробки;

3) пропорції інгредієнтів у 
харчовому продукті;

4) аналітичну межу 
кількісного визначення.

Під час проведення ком
петентним органом заходів 
державного нагляду (конт
ролю) оператор ринку має 
надати й обґрунтувати ко
ефіцієнти концентрації або 
розбавлення для відповід
них операцій висушування, 
розбавлення, переробки або 
змішування інгредієнтів чи 
для відповідних висушених, 
розбавлених, перероблених 
або багатоінгредієнтних хар
чових продуктів.

Забороняється викорис

товувати в якості інгредієнтів 
харчові продукти, які не від
повідають максимально до
пустимим рівням забруднюю
чих речовин. Забороняється 
змішувати харчові продукти, 
вміст забруднюючих речовин 
у яких відповідає встановле
ним максимальним рівням, з 
харчовими продуктами, вміст 
забруднюючих речовин у 
яких перевищує встановлені 
максимально допустимі рівні.

Забороняється змішувати 
харчові продукти, що підля
гають сортуванню або іншим 
видам механічної обробки з 
метою зменшення рівня за
бруднення, з харчовими про
дуктами, які призначені для 
безпосереднього споживан
ня людиною, або з харчови
ми продуктами, які призначе
ні для використання у якості 
інгредієнтів. Забороняється 
піддавати навмисній деток
сикації за допомогою хімічної 
обробки харчові продукти, 
що містять мікотоксини.

У наказі містяться особли
ві вимоги до арахісу (земля
ного горіха), насіння олійних 
культур, горіхів, сухофруктів, 
рису і кукурудзи, до салату
латуку, до неперероблених 
зернових культур у частині 
контролю дезоксинівалено
лу, зеараленону, фумонізинів, 
токсинів Т2 і НТ2, склероцію 
ріжків та алкалоїдів ріжків.

Наказ набуває чиннос
ті через шість місяців з дня 
його офіційного опублікуван
ня, крім пункту 2 розділу IV та 
розділу VIII додатку до Дер
жавних санітарних правил і 
норм «Максимально допус
тимі рівні окремих забруд
нюючих речовин у харчових 
продуктах», затверджених 
цим наказом, які набувають 
чинності через три роки піс
ля набуття чинності цього 
наказу.

Нові документи

МаркуВання продукту 
має містити лише 
правдиву інформацію

Нàкàçоì М³н³сòерсòвà охоронè çäоров’я Укрàїнè в³ä 15.05.2020 
№1145 çàòверäжено Вèìоãè äо òверäженü ïро ïожèвну 
ц³нн³сòü хàрчовèх ïроäукò³в òà òверäженü ïро їхню корèсòü äëя 
çäоров’я.

Наказом встановлено, що харчові продукти, які відповідали ви
могам законодавства до набрання чинності цього наказу, про
те нині не відповідають цим вимогам, можуть ввозитися на мит

ну територію України, вироблятися і вводитися в обіг протягом трьох 
років після набрання чинності наказу. Такі харчові продукти можуть 
перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчен
ня строку придатності, мінімального терміну придатності, дати «вжи
ти до». 

Вимоги покликані змусити виробників надавати повну інформацію 
про продукт. Тобто реклама та маркування продукту мають містити 
лише доказову інформацію. Вони не повинні мати неправдиві відо
мості, а також дані, які споживач може неправильно трактувати.

Також виробник не може заохочувати до надмірного вживання 
певного продукту, не може стверджувати або натякати, що збалансо
ване та різноманітне харчування не може забезпечити отримання ор
ганізмом необхідної кількості поживних речовин. Забороняється ви
користовувати твердження про користь для здоров’я у маркуванні, 
презентації або рекламі напоїв, що містять понад 1,2% об’ємних оди
ниць спирту.

Твердження про поживну цінність та про користь для здоров’я мо
жуть бути використані у маркуванні, супровідних документах та рекла
мі, якщо вони відповідають додаткам 1, 2 і 3 до Вимог, а також від
повідають умовам застосування та використання, що зазначені у цих 
додатках. 

Наприклад, твердження, що продукт є низькокалорійним та інше 
твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, 
може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не міс
тить більше, ніж 20 ккал (80 кДж) на 100 мл для рідких харчових про
дуктів або більше, ніж 40 ккал (170 кДж) на 100 г для інших харчових 
продуктів. Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом білку, 
може бути зазначено лише у випадку, якщо щонайменше 12% енерге
тичної цінності (калорійності) продукту забезпечується білком. 

Твердження про користь для здоров’я дозволяються до викорис
тання лише у випадку, якщо у маркуванні або у інших супровідних до
кументах та матеріалах або рекламі міститься така інформація:

1) важливість різноманітного і збалансованого харчування та здо
рового способу життя;

2) кількість та умови (рекомендації) щодо споживання харчового 
продукту, необхідна для отримання заявленого корисного ефекту;

3) у випадку необхідності, застереження для осіб, яким слід уника
ти вживання харчового продукту в їжу;

4) відповідне попередження для харчових продуктів, які можуть 
становити небезпеку для здоров’я у випадку споживання у надлиш
кових кількостях.

Наприклад, твердження, що активоване вугілля сприяє зниженню 
надмірного метеоризму після вживання їжі, може бути використане 
виключно для харчового продукту, який містить 1 г активованого ву
гілля на визначену порцію. «Вуглеводи сприяють підтриманню нор
мальної функції мозку», — для використання цього твердження, спо
живачеві повинна бути надана інформація, що позитивний ефект може 
бути отримано при вживанні 130 г вуглеводів щоденно з усіх джерел. 

Рекомендації або схвалення медичними асоціаціями, асоціаці
ями дієтологів та інших організацій, що мають на меті покращення 
здоров’я людей, можуть застосовуватися лише за наявності науково 
обґрунтованих доказів для таких рекомендацій та схвалень. 

Якщо на маркуванні харчових продуктів зазначені твердження про 
зниження ризику захворювань, то вони повинні містити інформацію 
про те, що захворювання має кілька факторів ризику і що зміна одно
го з цих факторів може або не може мати сприятливий ефект.

Наприклад, твердження, що білок необхідний для нормально
го росту і розвитку кісток у дітей, може бути використано лише для 
харчових продуктів, що є принаймні джерелом білку, як зазначено в 
умовах застосування твердження «ДЖЕРЕЛО БІЛКУ» (не менше 12%). 
Твердження, що додатковий прийом фолієвої кислоти збільшує ста
тус фолатів у матері, може бути використане лише до дієтичних до
бавок, які забезпечують надходження щонайменше 400 мкг фолієвої 
кислоти на добу. 

Цей наказ набув чинності з дня його офіційного опублікування.

У ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» в³äбувся 
сеì³нàр-нàвчàння нà òеìу: «Орãàн³çàц³я робоòè 
ï³äïрèєìсòвà òà  ïровеäення внуòр³шнüоãо àуäèòу 
в³äïов³äно äо ISO 19011 в уìовàх çàïоб³ãàння 
ïошèрення COVID-19». Уìовè ïровеäення 
сеì³нàру в³äïов³äàëè çàконоäàвчèì вèìоãàì щоäо 
çàïоб³ãàння ïошèренню коронов³русної ³нфекц³ї. З 
ëекц³єю нà цю òеìу вèсòуïèв äèрекòор ТОВ «Ценòр 
ексïерòнèх р³шенü», кàнäèäàò веòерèнàрнèх нàук, 
àуäèòор ISО 9001, FSSC 22000 Ñ.В.×орнèé. 

У ході семінару представники харчових 
підприємств ознайомилися з «Прави
лами застосування спрощеного під

ходу до розроблення, запровадження та 
використання постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у кри
тичних точках (НАССР)», «Керівництвом 
для харчових підприємств» Всесвітньої ор
ганізації охорони здоров’я та методич
ними рекомендаціями щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної хворо
би COVID19, спричиненої короновірусом 
SARSCoV2.

Знання, здобуті на семінарі, допоможуть 
фахівцям харчових підприємств своєчасно 

вжити заходів для підтримки цілісності хар
чових ланцюгів і забезпечення безперебій
ного постачання споживачам безпечних хар
чових продуктів.

Значна частина семінару була присвя
чена вивченню вимог стандарту ДСТУ ISO 
19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) «Настано
ви щодо проведення аудитів систем управ
ління». Зазначений стандарт замінює попе
редню версію та набуває чинності з 1 січня 
2021 року.

Під час навчання працівники харчових 
підприємств набували навичок практично
го застосування ризикорієнтованого підхо
ду до проведення аудитів. На всі запитання 
слухачів лектор надав вичерпні відповіді.

Навчання

оволодівали ризик-
орієнтованим підходом


