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Пал4'яmка щоdо забороненuх
харчовuх проDукmiв в ocqim\ix закJлаdах

Для проведення якiсного, безпечного
закладах освiти, необхiдно забезпечити дiтеЙ

вiдкlУ ) серпня 2011p.

Головам райдержадмiнiстрацiй
мiським Головам

Головам територiальних громад

Щиректору департаменту
освiти i науки Хмельницькоi ОДА

Фасолi 0.I.

Керiвникам мiськрайонних та
районних управлiнь

ГУ Щержпродспоживслужби
в Хмельницькiй областi

навчzlJIьно-виховного процесу в

повноцiнним рацiоном харчування

дотримуватись дiючих нормативно-правових aKTiB:

- Закон]r УкраТни <Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного

у вiдповiдностi до вiкових потреб. Протягом навчЕшьного року Вам необхiдно

нч Украiни lиних х
Закон}ч Украiни <<Про ocHoBHi принципи та вимоги до безпечностi та якостi
хаDчових поодчктiв>>

в Украiни (П
дошкiльну ocBiT}r>>

- постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22.1,I.2004p Nч1591 <Про

благополуччя населення>>

освiти i науки Украiни Ns242lЗ29 вiд 01.0б.2005 <<Про затвердження



Порядку органiзацii харчування дiтей у навчальних та оздоровчих
закладах))
спiльного наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни та MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 15.08.0б J\Ъ620l5б3 <<Щодо невiдкладних заходiв
з органiзацii харчування дiтей у дошкiльних. загальноосвiтнiх.
позашкiльних навчальних закладах>>: заборонити замовляти, приймати
та використовувати м'ясо та яйця водоплавноi птицi, м'ясо, яке не пройшло
ветеринарного контролю, м'яснi обрiзки, субпродукти (дiафрагму, кров,
легенi, нирки, голови тощо), за винятком печiнки та язика, а також свинину
жирну, свинячi баки, рiчкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець,
майонез, вироби у фритюрi, у тому числi чiпси, вироби швидкого
приготування, газованi напоi, квас, натураJIьну каву, KpeMoBi вироби,
вершково-рослиннi масла та масла з доданням будь-якоi iншоi сировини
(риби, морепродуктiв тощо). Заборонити використовувати продукти, що
мiстять синтетичнi барвники, ароматизатори, пiдсолоджувачi, пiдсилювачi
смаку, консерванти, в т.ч. моровизо.
ДСанПiНу <Медичнi вимоги до якостi та безпечностi харчових продуктiв
та продовольчоi сировини>>: 2.8. Щля виготовлення харчових продуктiв
забороня€ться використовувати сировину, пiддану повторному
заморожуванню. Не допускасться використання м'яса птицi механiчного
обвалювання, колагеновмiсноi сировини тваринного походження (шкура
свиняча, жилка ковбасна, шкура птицi, яловичi рубцi i губи тощо) для
виробництва продуктiв дитячого, дiетичного харчування та для
харчування дiтей в органiзованих дитячих колективах,атакож як сировини

для виробництва напiвфабрикатiв та кулiнарних виробiв у закладах

ресторанного господарства. Не допускасться використання м'яса птицi,
KpiM охолодженого, для виробництва охолоджених напiвфабрикатiв та
харчових продуктiв, що не пройшли термiчну обробку.

загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацii навчально-виховного
процесу (ДСанПiН 5.5.2.008-0 1 )

додатктом 9, з метою профiлактики харчових отруснь та захворювань
шлунково-кишкового тракту категорично забороня€ться продаж в

шкiльних пунктах харчування таких продуктiв та страв: кондитерськi
вироби з кремами, морозиво, яйця та м'ясо водоплаваючоi птицi,
низькосортнi м'яснi вироби (нижче I сорту), студнi, зельци, фаршмаки,
гриби, молоко-самоквас, сметана та фляжне молоко та сир м'який без
термiчноi обробки, консерви непромислового виготовлення, солодкi
газованi напоТ, нарiзнi салати з майонезом, оцтом, сметаною.

Щошкiльнi навчальнi заклади
кСанiтарного регламенту для дошкiльних навч€Llrьних закладiв> вiд
24.0з2016 J\ъ234.

спiльного наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни та MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни N 2981227 вiд |7.04.200б <Про затвердження

Загальноосвiтнi навчальнi заклади
их санiтарних п



Iнструкцii з органiзацii харчування дiтей у дошкiльних навч€lльних

закладах> згiдно якоi:
п.1.10. .Щля часryвання дiтей У днi народження, iншi свята можна

використовувати приготовленi У закладi пирiг, пирiжки або принесенi

батьками фрукти, ягоди, цукерки, печиво (промислового виробництва). З

метою попередження захворюваностi гострими кишковими iнфекцiями та

харчових отруень дiтей суворо заборонясться приносити у дошкiльний
навч€IJIьний заклад KpeMoBi вироби (торти, тiстечка), морозиво, напоi, у
тому числi солодкi газованi тощо.

11.4.7. Забороня€ться замовляти, приймати та використовувати у
дошкiльному навч€tльному закладi м'ясо та яйця водоплавноТ птицi, м'ясо,

яке не пройшло ветеринарного контролю, м'яснi обрiзки, субпродукти

(дiафрагму, кров, легенi, нирки, голови тощо), за виключенням печiнки та

язика, а також свинину жирну, свинячi баки, рiчкову та копчену рибу,
гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрi, у тому числi чiпси,

вироби швидкого приготування, газованi напоi, квас, наТУР€tЛЬНУ КаВУ,

KpeMoBi вироби, вершково-рослиннi масла та масла з доданням будь-якоi

iншоi сировини (риби, морепродуктiв тощо). В дошкiльних навчальних

консерванти.

закладах забороняеться використовувати продукти, що мlстять синтетичн1

барвники, ароматизатори, пiдсолоджувачi, пiдсилювачi смаку,

Сардельки, сосиски, BapeHi ковбаси повиннi прийматися не

нижче 1 rатунку. Заборонясться приймати продукти недоброякiснi або

сумнiвноi якостi iз закiнченим TepMiHoM придатностi або на межi його

закiнчення.
1.4.28. У дошкiльних навч€Llrьних закладах забороня€ться

виготовлення кислого молока ("самоквоСУ"), холодцiв, м'ясних i рибних
са-патiв, холодникiв, паштетiв, зельцiв, форшмаку, виробiв у фритюрi,
MaKapoHiB "по-флотсъки" з сиром м'яким або м'ясом, млинцiв з сиром

м'яким або м'ясом, KpeMiB, MopciB, напоiв з штучними барвниками та

ароматизаторами. Забороняеться використання гulзованих напоiв, а також

напоiв i coKiB непромислового виготовлення.
спецiальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади

<Гiгiенiчних вимог до улаштування, утримання i режиму спецiальних
загаJIьнОосвiтнiХ шкiЛ (шкiл-iнтернатiв) для дiтей, якi потребують корекцiТ

фiзичного та (або) розумового розвитку, та навчulllьно-реабiлiтацiйних

центрiв>> вiд20.02.20|З року J\b144 а саме:

п.8.1 1. Забороняеться приймати до харчоблоку продукти:

без супроводжувutльних документiв, що пiдтверджують iх походження,

якiсть та безпечнiсть;
продукти, у яких закiнчився TepMiH зберiгання або придатностi до

вживання;
з ознаками псування, пошкодження шкiдниками;
продукти, що швидко псуються, у яких TepMiH реалiзацiТ закiнчуеться

менше нiж за б годин;
r.rrбrrrrпттr/тa.гт, ..\иt.riпл qгrпрт.тrra\r.л с?тrvя r-Al,tTI<r rroariTrTrT",



ковбаснi вироби першого й нижчого rатунку, кров'янi, лiвернi ковбаси,
зельци, сальтисони тощо;

непатрану птицю;
м'ясо та яйця водоплавноi птицi;
будь-якi кулiнарнi напiвфабрикати фабричного походження;
консерви з порушенням герметичностi, бомбажем, деформованi, з

пошкодженими етикетками або без маркування;
KoHcepBoBaHi продукти домашнього виготовлення;
закусочнi овочевi консерви (з обсмажених коренеплодiв,

фаршированих овочiв, комбiнованi м'ясо-овочевi та з крупами);
консерви з риби, яка була попередньо оброблена пiдсушкою,

смаженням або копченням;
консерви рибнi у томатному coyci, у маринадi, желе, у складних соусах,

комбiнованi риборослиннi, закусочнi консерви, паштети;
сирокопченi м'яснi гастрономiчнi вироби та ковбаси;
гострi соуси, кетчупи, маЙонези, аджики, маринованi овочi та фрукти;
кулiнарнi жири, спреди, маргарини та iншi гiдрогенiзованi жири;
каву натур€lльну, тонiзуючi, у тому числi енергетичнi, напоi;
газованi напоТ, сильног€вовану питну та столову мiнеральну воду;
чiпси, гострi сухарики, солонi горiшки та iншi cyxi закуски, жувальну

гумку;
гриби;
свiжi екзотичнi фрукти (фейхоа, кокос, ананас, гуава, манго, папайя,

авокадо тощо).
Забороня€ться:
використання залишкiв iki вiд попереднього прийому або з минулого

дня;
повторне замороження продуктiв та зберiгання продуктiв пiсля

первинноi обробки;
виготовлення кисляку, йогуртiв, сиру та iнших кисломолочних

продУктiв; млинцiв, вареникiв, пельменiв iз сирим м'ясом, MaKapoHiB <<по-

флотськи) з сиром м'яким або м'ясом, млинцiв з сиром м'яким або м'ясом;
кондитерських виробiв з кремом; квасу, лимонадiв, напоiв, MopciB
власного приготування; холодцiв, зельцiв, заJIивних м'ясних чи рибних
блюд; форшмаку з оселедцю; виробiв у фритюрi, паштетiв, перших страв
на бульЙонi з свинячих та яловичих KicToK; яешнi-глазуньi; складних
салатiв (бiльше трьох складникiв);

використання фляжного молока, сметани, сиру без додатковот
термiчноi обробки;

Переливання кисломолочних напоiв iз дрiбноi споживчоi тари в одну
cMHicTb.
Просимо вказану iнформацiю використовувати в роботi та довести до

вiдомУ та виконання BciM керiвникам навчально-виховних закладiв областi.

начальник
Головного управлiння
вик. Грабовська М.А.
(0з82) 72-07-0,7

В.П. Грушко


