
НОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗАПРАЦЮВАЛА В УКРАЇНІ.
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Начальник сектору науково-
дослідного відділу стандар-
тизації  харчових продуктів 
НДІ стандартизації ДП «Укр-
НДНЦ».

        
• НОВІ ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
• ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. 
• ЛАНЦЮГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ВІД ЛАНУ ДО СТОЛУ»
• ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮ 
• ЗМІНИ У САНІТАРНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
• АДАПТАЦІЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 

                                                                                               УВАГА! ВАЖЛИВІ НОВИНИ!
10.01.2018 р. Уряд прийняв Постанову та затвердив Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі рефе-
ренс-лабораторій, та Порядок перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі референс-лабораторія-
ми, критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження.
27.12.2018 р. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2018 р. № 1164 Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епі-
демічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
26.12.2018 р. МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 18.12.2018 м. Київ N 1938 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 р. за N 1477/32929
Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року N 914
17.12.2018 р. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ прийняла Закон №8450
 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» направлено на підпис Президенту
10.07.2018 р. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ прийняла Законопроект №8450 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продук-
тів», який пропонує новий порядок маркування продуктів харчування і вводить штрафи за надання недостовірної інформації на 
упаковці. 
10.05.2018 р. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА  № 342 Уряд затвердив методику розроблення критеріїв, за якими оці-
нюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю). 

ТОВ «Фортіус Кволіті Груп»
 
тел./факс: (044) 482-03-55,
тел.: (067) 325-14-60
E-mail: info@fqg.kiev.ua
Web: www.fqg.kiev.ua

УВАГА! Сформовано проект плану здійснення комплексних заходів 
державного нагляду (контролю) на 2019 рік.

Всі проекти річних планів органів доступні за одним посиланням: https://inspections.gov.ua/article/view?id=35



ВИМОГИ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СФЕРІ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА . Адміністративна відповідальність та
фінансові санкції за порушення санітарного законодавства. Останні зміни (детальне обговорювання документів)         
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УВАГА! 27.12.2018 р. 
ПОСТАНОВА № 1164 Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових 
заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захи-
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:
- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видача відповідних висновків;
- здійснення державного нагляду за дотриманням державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів
безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості
пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировини. 

 
        ОСТАННІ ЗМІНИ ТА НОВИНИ У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

УВАГА! 26.12.2018 р. 
НАКАЗ від 18.12.2018 м. Київ N 1938 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 р. за N 1477/32929
Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року N 914

 ● Які ЗВТ, що перебувають в експлуатації на підприємстві підлягають періодичній повірці? Обов’язок підприємства чи право підприємства подавати 
ці ЗВТ на повірку. 

 ● Який міжповірочний інтервал встановлений для ЗВТ? Хто має право проводити повірку ЗВТ і які документи потрібно мати для її проведення? 
 ● Який порядок проведення повірки ЗВТ та оформлення її результатів? 
 ● Який порядок оплати робіт з проведення повірки ЗВТ та як визначається вартість таких робіт? 
 ● Яка відповідальність посадових осіб підприємств за порушення правил застосування ЗВТ? 
 ● Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у 

готову упаковку».
 ● Наказ Мінекономрозвитку України «Про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та після ремон-

ту»(від 30 грудня 2015 року N 1821).
 ● Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних 

і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання 
назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин» (від 04.08.2015 № 914).

 ● Національна метрологічна служба: хто входить до неї?
 ● Законодавчо регулярні засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту 

(Постанова КМУ № 374 від 04 червня 2015 року)
 ● Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, прово-

диться на добровільних засадах.
 ● Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
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УВАГА! 10.05.2018 р.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 Уряд затвердив методику розроблення критеріїв, за якими оці-

нюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів дер-
жавного нагляду (контролю). Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) кри-
теріїв, за якими оці- нюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю).

НАКАЗ N 288 від 25.06.2018  МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за N 1039/32491
Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах 
для цілей державного контролю

НАКАЗ N 289 від 25.06.2018  МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за № 857/32309
Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тварин-
ного походження для цілей державного контролю

ПОСТАНОВА КМУ від 22 серпня 2018 р. N 648 «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та вра-
хування їх результатів для цілей державного контролю»
Уряд затвердив Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного кон-
тролю.
Порядок передбачає встановлення чітких та прозорих процедур проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) уповноваженими 
акредитованими референс-лабораторіями з використанням підтверджувальних (референс) методів та врахування їх результатів для цілей держав-
ного контролю.

ПОСТАНОВА КМУ від 31 жовтня 2018 р. N 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів»
Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, а також порядок визначення періодичності 
здійснення планових заходів державного контролю операторів ринку (потужностей) Державною службою України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів.

УВАГА! 17.12.2018 р. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ прийняла Закон №8450, направлено на підпис Президенту.
«Закон про інформацію щодо харчових продуктів приводить у відповідність українське законодавство до норм ЄС, а також підвищує 
рівень поваги до споживача» Згідно з новим законом відповідальний за надання інформації той оператор ринку, під найменуванням 
якого продається харчовий продукт.  
Даний закон встановлює:
1) правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти та загальні принципи та обов’язки операторів ринку з 
доведення цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів.
2) загальні положення до маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Крім 
того, Закон встановлює окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.
3) категорії обов’язкової інформації про харчові продукти та загальні вимоги до інформації про харчові продукти для того, аби дати спожива-
чам можливість визначати та належним чином використовувати харчові продукти, та робити вибір, який відповідав би їх індивідуальним 
харчовим потребам.
4) уніфікацію правил надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів, забезпеченню правової визначеності та зменшенню ад-
міністративного тягаря на операторів ринку, відповідальних за  інформацію про харчові продукти, а також позитивно впливатиме на забезпе-
чення інтересів громадян шляхом запровадження вимог щодо надання точної, достовірної та зрозумілої для споживача інформації про харчові 



МАРКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ. ЕКО - ПАКОВАННЯ.
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 Маркування згідно технічного регламенту України:
- Як правильно писати на маркуванні інформацію про поживну цінність.
Додаткові вимоги до маркування при використанні «шоколадний», 
з урахуванням вимог наказу Мінагрополітики України від
13.04.16 №157.
- Чи буде порушенням писати «білків – не менше», «жирів – не більше»?
- Чи може бути виробником фасувальник продукції?
- Визначення строків та термінів придатності. Чи буде рахуватися дата 
«Вжити до» останнім днем терміну придатності щодо визначень
«юридичної адреси» та «місцезнаходження» юридичної особи.
- Як позначати алергени на маркуванні.
- Ароматизатори та барвники: натуральні та штучні.
- Правильне маркування кількості окремого інгредієнта.
- Нанесення нормативного документа, згідно з яким виготовлено та 
може бути ідентифіковано продукт.
- Нанесення маси/об’єму та відхилів. Позначення маси /об‘єму в одини-
цях SI.
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Маркування згідно вимог законодавства ЄС.
- Простежуваність і маркування продукту. Вимоги Євросоюзу до марку-
вання.
- Нормативна і технічна документація (специфікації) і рецептури.
- Обов’язкові дані про поживну (харчову) цінність, інформація про 
країну походження, наявність алергенів, мінімальний розмір шрифту.
- Вимоги щодо розрахункових даних про енергетичну цінність та ка-
лорійність.
- Зазначення даних про наявність алергенів. Відтепер є обов’язкови-
ми!
- Способи позначення допустимих відхилень від кількості продукції. Чи 
обов’язково позначати на пакуванні знак «е»?
- Вимоги до продукції, що позначена знаком «е».
Порівняння національних вимог Технічного регламенту щодо пра-
вил маркування харчових продуктів та європейських вимог
Регламенту № 1169/2011 щодо вимог до маркування харчових про-
дуктів.

Вимоги до пакування та маркування товарів також відносяться до нетарифних бар’єрів, які в сучасних умовах набувають широкого вжитку.
Увага! Буде розглядатися питання упаковки харчових продуктів у еко - паковання.
• регулювання стандартів розміру і розфасовки попередньо упакованих товарів.
•  додаткові вимоги до упаковки фруктів, овочів, шоколаду та інших товарів.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (Постанова КМУ № 1193 від
16.12.2015 р.). Зміни до Технічного Регламенту (Постанова КМУ № 23 від 18.01.2017р.).
• Який товар вважається фасованим. Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.
• Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності Е? За яких умов дозволяється маркування фасова-

ноїпродукції знаком відповідності 
• Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць. В якому нормативному документі встановлена процедура
визначення фактичного вмісту упакованих одиниць.
• Контролювання товарів, які не підпадають під регулювання Постанови КМУ № 1193 треба відповідно до Наказу Мінекономро-
звитку від 05.07.2017 № 969 «Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів», зареєстрований в Мін’юсті

Увага! 10.07.2018 року 
Рада прийняла законопроект щодо маркування продуктів харчування 

Законопроект №8450 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який пропонує но-
вий порядок маркування продуктів харчування і вводить штрафи за надання недостовірної інформації 

на упаковці.  


