
8. Санітарна експертиза харчових продуктів, її завдання, методи, 

організація. Класифікація харчових продуктів за результатами санітарної 

експертизи. Порядок вилучення зі вживання недоброякісних продуктів. 

Санітарні експертизи харчових продуктів здійснюється згідно з чинними 

державними стандартами та галузевими нормативами, технічними умовами, 

гігієнічними нормами і рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України. 

Санітарна експертиза харчових продуктів має визначити їхню якість, харчову 

цінність та нешкідливість (безпечність) для здоров'я людини. 

Розрізняють 2 види санітарної експертизи харчових продуктів: 

 планову (проводять згідно з планом, який складають на початок поточного 

року) – контроль за додержанням санітарних правил і норм при виробництві, 

зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів; 

 позапланову (здійснюється згідно зі спеціальними дорученнями вищих 

органів Державного санітарного нагляду або установ слідчих органів тощо за 

наявності особливих санітарно-епідеміологічних показників, а також у порядку 

арбітражу) – контроль за харчовими продуктами, якість яких з гігієнічної точки зору 

викликає сумнів або небезпеку. 

До спеціальних санітарно-епідеміологічних показників можна віднести: 

 виникнення або підозра на можливість виникнення харчових отруєнь або 

гострих кишкових інфекцій; 

 підозра на бактеріальне, хімічне або механічне забруднення харчових 

продуктів, за якого ці продукти являють собою загрозу для здоров'я населення; 

 порушення технологій виробництва харчових продуктів, рецептур, 

регламентів застосування пестицидів, харчових домішок та ін.; 

 порушення санітарних вимог під час виробництва, транспортування, 

зберігання і реалізації продуктів харчування. 

Основні завдання санітарної експертизи харчових продуктів: 

 встановлення змін органолептичних властивостей продуктів, їх характер, 

ступінь та причини; 

 визначення відхилень у хімічному складі продуктів та їх причини; 

 виявлення шкідливих сторонніх домішок (пестицидів, важких металів, 

харчових добавок, шкідливих домішок та інших чужорідних 

 речовин) у кількостях, які перевищують граничні рівні; 

 виявлення ступеню бактеріальної забрудненості харчового продукту; 

 встановлення можливостей через інфіковані продукти поширення 

інфекційних захворювань та харчових отруєнь; 

 встановлення порушень гігієнічних та технологічних правил і норм при 

виробництві, транспортуванні, зберіганні і реалізації харчових продуктів, які 

обумовили зміни їх органолептичних властивостей та хімічного складу. 

Санітарну експертизу харчових продуктів проводять у такій 

послідовності: 

 ознайомлення з документацією, що стосується досліджуваного харчового 

продукту; 

 загальний огляд партії продуктів на місці; 

 відбір середніх зразків для лабораторних досліджень; 

 проведення комплексних санітарно-гігієнічних та медико-біологічних 

досліджень; 



 узагальнення результатів дослідження та складання акту експертизи з 

висновком про можливість реалізації продукту. 

Кожна партія продукції, що надходить від виробника, повинна 

супроводжуватися посвідченням про якість, сертифікатом відповідності державній 

системі сертифікації та його копією, завіреною постачальником, на товар, який 

підлягає обов’язковій сертифікації. 

Сертифікація передбачає перевірку у відповідності харчової продукції 

встановленими стандартам і контроль за дотриманням технології виготовлення. 

Державна СГЕ (санітарно-гігієнічна експертиза) проводиться установами та 

закладами Дердпродспоживслужби, а в особливих випадках – комісіями, що 

утворюються головою Служби. 

Офіційним документом, що видається за результатами експертизи, є 

висновок СГЕ. Він є підставою для державної реєстрації продукту, видачі 

сертифікату відповідності, оформлення інших документів, що передбачені чинним 

законодавством. 

У висновку СГЕ відображається: 

 придатність продукту до вживання без будь-яких обмежень; 

 умовна придатність (за дотриманням певних умов – установленого терміну 

реалізації, умов теплового оброблення тощо; непридатність продукту до 

безпосереднього вживання, але можливість використання його сировини для 

переробки на спеціально визначених підприємствах); 

 безумовна непридатність продукту (продукція підлягає знищенню, 

технічній утилізації, або за відповідним рішенням ветеринарної служби може бути 

передана на корм тварин). 

Висновок щодо результатів державної санітарно-гігієнічної експертизи 

затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем. 

У випадку визнання продуктів придатними до споживання висновок додається 

до акту експертизи або по завершенні лабораторних досліджень оформляється 

додатково спеціальним документом-висновком. 

Якщо продукт визнається умовно придатним або направляється на промислову 

переробку, висновок також оформлюється в акті експертизи. 

У випадку, коли партія продуктів визнана непридатною до споживання, але не 

є санітарно-епідемічно небезпечною, продукти можуть бути відправлені за 

відповідним рішенням ветеринарно-санітарної служби на корм тваринам або на 

технічну утилізацію. 

Якщо харчові продукти визнані непридатними до споживання, не 

направляються на корм тваринам і на технічну утилізацію, а підлягають знищенню - 

оформлюється постанова голови Служби «Про знищення недоброякісних 

продуктів» з вказівкою порядку, способу, терміну знищення продуктів. 

При визначенні способу знищення недоброякісного продукту слід брати до 

уваги його можливу епідемічну та санітарну небезпеку. 

Про знищення партії продуктів складається акт, у якому мають бути зазначені: 

 дата і місце складання акту, назва підприємства, якому належать продукти і 

звідки продукти були отримані; 

 склад комісії; 

 найменування і кількість знищених продуктів; 

 спосіб знищення; 

 назва документу, за яким було знищено продукт; 



 акт про знищення недоброякісного продукту повинен бути наданий 

санітарно-епідеміологічній станції протягом доби. 

 


