
Вимоги до харчових продуктів, що замовляють до навчального закладу 

  

Щоб забезпечити раціональне і безпечне харчування учнів у навчальних закладах, 
своєчасно вживати заходів для поліпшення його якості, необхідно здійснювати систематичний 
контроль за організацією харчування учнів 

Усі харчові продукти мають бути етикетовані державною мовою України. 

Харчові продукти мають містити в доступній для сприймання споживачем формі 
інформацію про: 

         назву харчового продукту 

         назву та повну адресу й телефон виробника, 

    адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для імпортованих харчових 
продуктів — назву, повну адресу й телефон імпортера 

         кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, 
об’єм або поштучно) 

  склад харчового продукту в порядку переваги складників, зокрема й харчові 
добавки та ароматизатори, що використовувалися для його виробництва 

         калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів 
та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту 

         кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк 
придатності 

         номер партії виробництва 

   умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних 
умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості 

        застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями 
населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та 
алергіками), якщо такий продукт може негативно вплинути на їхнє здоров’я у 
разі його споживання 

      наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих 
організмів (ГМО), про що вказано на етикетці харчового продукту — «з ГМО» чи 
«без ГМО» 

Необхідно замовляти і приймати до навчального закладу лише безпечні та якісні 
продукти харчування. 

Слід дотримуватися умов і термінів зберігання продуктів харчування. 

Слід дотримуватися правил особистої гігієни працівників харчоблоків. 

Заборонено замовляти і приймати до навчального закладу соуси, перець, майонез, 
вироби у фритюрі, зокрема й чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, 
натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинне масло та масло з доданням будь-якої 
іншої сировини (риби, морепродуктів тощо). 

Заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, 
ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, консерванти. 

Слід посилити протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових 
інфекцій і харчових отруєнь. 

  

Примітка. Складено відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР, наказу Міністерства освіти і науки України, 



Міністерства охорони здоров’я України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 
дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 
№ 620/563. 
Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/128-vimogi-do-harchovih-produktv-shcho-zamovlyayut-
do-bufetu-navchalnogo-zakladu 
 

 

Рекомендації Будник О.В..docx 

 
 

Рекомендації керівникам щодо поліпшення організації 
харчування: 

1.    Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів 

щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. 

2.    Забезпечити щоденний контроль за організацію та якістю харчування 

учнів. 

3. Удосконалити 10-денне меню на осінньо-зимовий період. При цьму 

врахувати нормихарчування, графік завозу 

продуктів, урізноманітнити страви. Відповідно 10-денному меню 

розробити картотеку страв (набір карток-розкладів страв). Щоденне меню-

розклад складається відповідно до картотеки страв, затверджується 

керівником закладу. Графік харчування та щоденне меню обов'язково 

вивішується в їдальні. (Щоденне меню шаблон) 

4.  Для забезпечення виконання норм харчування забезпечити своєчасне 

замовлення продуктів.  (Замовлення продуктів шаблон ) 

5.    З’ясувати причини великої кількості залишків їжі на тарілках. 

Проаналізувати режим харчування, смакову якість страв. 

Велика кількість залишків їжі на тарілках (понад 15% 

об’єму порції) 

може свідчити про: 

           погане самопочуття, 

           низьку смакову якість страви, 

           про нераціонально складене меню, 

           помилки у режимі харчування (скорочені інтервали між 

прийомами їжі), 

           тощо. 

 

(Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 з змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 202/165 ( z0440-13 ) від 26.02.2013) 

6.    Розгорнути роз'яснювальну роботу серед батьківської громадськості 

щодо організації харчування у сім'ї дітей різного віку. 
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