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Анотація. В роботі досліджено найбільш вагомі аспекти нормативного 

забезпечення хлібопекарської галузі України. Висвітлено проблеми 

хлібопекарської продукції та проаналізовано основні вимоги до показників 

безпечності та  якості  
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Вступ 

Хлібопекарська промисловість України являє собою одну з основних 

галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, 

механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити 

населення різними видами хлібобулочних виробів, що має важливе значення 

для підтримки соціальної стабільності в Україні. На сьогодні головним 

завданням хлібопекарської галузі є підвищення рівня рентабельності 

виробництва, розширення та оновлення асортименту продукції відповідно до 

зміни попиту населення, покращення якості хлібобулочних виробів, а також 

технічне оновлення хлібопекарського виробництва. Потребують вирішення 

проблеми, які стосуються енергоефективності хлібопекарських підприємств. 

Хліб в усі часи був і залишається одним із масових продуктів харчування, тому 

удосконалення технологій його виробництва, асортименту виробів, покращення 



їх якості, зменшення собівартості, прийняття ефективних управлінських рішень 

мають постійно знаходитись у полі зору науковців і практиків. Це сприятиме 

досягненню збалансованості економічних інтересів виробників інтересів 

споживачів. 

Основной текст Ринок хліба та хлібобулочних виробів України на 90% 

насичений продукцією вітчизняного виробництва. Асортимент виробів, що 

виготовляються хлібопекарськими підприємствами держави, нараховує понад 

1000 найменувань. Він постійно розширюється, оновлюється, розробляються 

нові види виробів із використанням місцевих, а також нетрадиційних видів 

сировини, додаються поліпшувачі тощо. 

 Наразі, напрацьовано багато технологій з виробництва хліба 

спеціального призначення для певних  вікових груп населення, а також 

лікувального та профілактичного спрямування [1]. Здебільшого розширення 

асортименту пов’язане з використанням сучасного устаткування, за допомогою 

якого всі технологічні операції здійснюються на високому технічному рівні. 

Згідно зі статистичними даними виробництво хлібобулочних виробів з 

кожним роком зменшується. Зокрема за 2014 рік вироблено 1335 тис. тонн, що 

на 12,0 % менше порівняно з попереднім роком та на 26,2% порівняно з 2010 

роком. Поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних виробів 

упродовж останніх років, коли на ринку було достатньо борошна, дає підстави 

зробити припущення про збільшення виробництва хліба міні-пекарнями та 

супермаркетами, що виробляють хліб під власною торговою маркою. Частка 

міні-пекарень становить 14,5% у загальному виробництві, вони пропонують 

різноманітний вибір кондитерських та хлібобулочних виробів. Одним з таких 

продуктів є круасани. Вони бувають різноманітними за своїми смаковими 

якостями за рахунок великої кількості наповнювачів. У виробників які 

спеціалізуються на виготовленні саме круасанів виникло питання отримати 

стандарт, який містив би в собі всі показники безпеки конкретно до цього виду 

продуктів. 



В Україні відсутні нормативні документи про загальні вимоги до круасанів 

з наповнювачем по основним показникам безпеки, тому було вирішено 

провести аналіз цих показників та розробити технічні умови України. 

Метою проведення даної роботи було проаналізувати сучасний стан 

нормативного забезпечення хлібопекарської галузі України та запропонувати 

необхідні складові для розроблення ТУ У на вироби кондитерські, а саме 

круасани з наповнювачем, для створення одного комплексного стандарту, який 

би увібрав в себе всі показники безпеки та технології виготовлення для 

спрощення процесу виробництва і покращення якості готового продукту. 

Також провести аналіз вимог щодо затвердження технічних умов згідно 

українського законодавства.  

Встановлено основні вимоги щодо показників безпеки круасанів з 

наповнювачем. За мікробіологічними показниками ці кондитерські вироби 

повинні відповідати вимогам Мікробіологічних критеріїв для встановлення 

показників безпечності харчових продуктів, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2012 року № 548. 

Вміст токсичних елементів в продуктах не повинен перевищувати рівні, 

що встановлені в Медико-біологічних вимогах і санітарних нормах якості 

продовольчої сировини і харчових продуктів №5061 від 01.08.89, а саме: 

1.  Вміст токсичних елементів: 

- Свинець - не більше ніж 0,5 мг/к; 

- Кадмій - не більше ніж 0,1 мг/к; 

- Миш’як - не більше ніж 0,3 мг/к; 

- Ртуть - не більше ніж 0,02 мг/к; 

Вміст пестицидів в продуктах не повинен перевищувати рівні, що 

встановлені в Державних санітарних правилах та нормах ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-

000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у 

сіліськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, 

атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті» та становить не більше ніж:  

ГХЦГ (a, b, g-ізомери) — 0,2 мг/кг, ДДТ та його метаболіти — 0,02 мг/кг. 



 Вміст радіонуклідів в продуктах не повинен перевищувати рівні, що 

встановлені в ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 

90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи. Для 

кондитерських виробів він становить: 137Cs - 20 Бк/кг  і 90Sr 5 Бк/кг. 

Проект Технічних умов України «Вироби кондитерські. Круасани з 

наповнювачем» розроблений згідно вимог основоположних стандартів 

національної системи стандартизації щодо розроблення нормативних 

документів. 

Розроблений нормативний документ відповідає вимогам ДСТУ 1.5 

«Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та 

вимоги до змісту нормативних документів» та ДСТУ – Н 1.3:2015 «Технічні 

умови України.  Настанови щодо розробляння».  

Технічні умови погоджують із уповноваженими органами (організаціями) 

лише у випадках, передбачених законодавством України. 

Згідно статті 14 Закону України від 24.02.1994 № 4004-XII (зі змінами, 

внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015) «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» проекти національних 

стандартів та інших нормативно-технічних документів на всі види нової 

(модернізованої) продукції підлягають обов'язковій державній санітарно-

епідеміологічній експертизі.  

9 квітня 2014 року Верховна Рада України затвердила Закон України 

№1193-ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру». Цим Законом, 

зокрема, передбачено виключення статей 4-9 із Декрету Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію". 

Частиною другою виключеної статті 7 Декрету було передбачено наступне: «2. 

Для організації інформування споживачів (замовників) про номенклатуру та 

якість продукції, що випускається, контролю відповідності технічних умов 

обов'язковим вимогам державних, а в передбачених законодавством випадках - 

галузевих стандартів технічні умови на продукцію та зміни до них підлягають 



державній реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої 

влади з питань технічного регулювання. Технічні умови та зміни до них, які не 

пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними». 

Тобто з 26.04.2014 – дня набрання чинності Законом №1193-ІІ: 

1. Державна реєстрація Технічних умов (далі ТУ) або змін до них в 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань 

технічного регулювання не є обов`язковою (носить рекомендаційний характер, 

на розсуд розробника). 

2. Технічні умови є дійсними без проведення такої реєстрації. 

Вимоги, які будуть встановлені в цих технічних умовах, не суперечать 

обов’язковим вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, 

що поширюються на дану продукцію.  

Заключення та висновки. 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, 

що стандартизація узгоджена із законодавчими вимогами сприяє найбільш 

ефективному технічному регулюванню на законодавчому рівні, а застосування 

розроблених технічних умов надасть можливість виробнику виробляти продукт 

згідно чинних вимог українського законодавства, опиратися на встановлені 

показники безпечності та відслідковувати показники якості,  а для споживачів 

вони нададуть впевненість в тому, що продукція виготовлена згідно цього 

нормативного документу буде задовольняти вимоги щодо безпечності та якості. 
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Abstract  

The most important aspects of normative provision of the baking industry in Ukraine are 
investigated in this work. The problems of baking products are highlighted and the basic 
requirements for safety and quality indicators are analyzed. 

Аpplication of the developed technical conditions will enable the manufacturer to produce the 
product in accordance with the requirements of Ukrainian legislation, rely on established safety 
indicators and monitor quality indicators, and for consumers they will make sure that the products 
manufactured in accordance with this regulatory document will meet the safety and quality 
requirements. 
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