
Хар чові до бав ки — при родні або син те зо вані ре -
чо ви ни, які спеціаль но вво дять ся до про дуктів хар -
чу ван ня з ме тою на дан ня їм не обхідних влас ти вос -
тей (ор га но леп тич них, тех но логічних та ін.) і не
вжи ва ють ся са мостійно як хар чові про дук ти або
зви чайні ком по нен ти їжі.

Ці до бав ки мо жуть за ли ша тись у хар чо вих про -
дук тах у пов но му об сязі або у виг ляді ре чо вин, які
ут во рю ють ся після їхньої хімічної взаємодії з ком -
по нен та ми про дуктів хар чу ван ня. 

Згідно із санітар ним за ко но да в ством Ук раїни ви -
роб ни цт во, зас то су ван ня та ре алізація хар чо вих
до ба вок на те ри торії дер жа ви по винні здійсню ва -
ти ся з доз во лу МОЗ Ук раїни. За бо ро няєть ся вве -
зен ня та ре алізація хар чо вих про дуктів, які не
відповіда ють ви мо гам санітар но го за ко но да в ства
Ук раїни, або ви роб лені з ви ко рис тан ням ре чо вин,
що не доз во лені як хар чові до бав ки.

Хар чові до бав ки не по винні збіль шу ва ти ступінь
ри зи ку мож ли во го несп ри ят ли во го впли ву хар чо -
во го про дук ту на здо ров'я спо жи ва ча, а та кож
зміню ва ти йо го по живні влас ти вості (за ви нят ком
де я ких про дуктів спеціаль но го та дієтич но го приз -
на чен ня).

Сфе ра зас то су ван ня хар чо вих до ба вок виз на -
чаєть ся обов'яз ко во з ура ху ван ням аналізу мож ли -
вих ри зиків їхнь о го ви ко рис тан ня. Не доз во ляєть -
ся зас то су ван ня хар чо вих до ба вок з ме тою при хо -
ву ван ня зіпсо ва ності або не доб ро якісності си ро -
ви ни або го то во го про дук ту.

Хар чові до бав ки по винні зас то со ву ва ти ся при
ви роб ництві хар чо вих про дуктів у мінімаль но не -
обхідній для до сяг нен ня тех но логічно го ефек ту
кіль кості, але не більшe вста нов ле них мак си маль -
но до пус ти мих рівнів (МДР).

Мак си маль но до пус тимі рівні — це найбіль ша
до пус ти ма кількість хар чо вих до ба вок, що мо же
до да ва ти ся або зна хо ди ти ся в хар чо во му про дукті
не за леж но від то го чи до да на во на до нь о го без по -
се редньо, чи у складі іншо го про дук ту (напівфаб -
ри ка ту), який вво дить ся згідно з ре цеп ту рою при
ви го тов ленні го то во го про дук ту.

При обґрун ту ванні мак си маль но до пус ти мо го
рівня хар чо вої до бав ки у хар чо во му про дукті вра -
хо ву ють ся ре зуль та ти ток си ко логічних та інших
біологічних вип ро бу вань ре чо ви ни, що про по -
нуєть ся у виг ляді хар чо вої до бав ки, вірогідне су -
мар не до бо ве над ход жен ня її до ор ганізму лю ди ни
з усіх дже рел; бе руть до ува ги на явні ре ко мен дації
віднос но рівня вмісту до бав ки в про дукті та прий -
нят но го до бо во го над ход жен ня її в ор ганізм лю ди -
ни з їжею, які містять ся в офіційних ма теріалах
Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров'я або
Комісії Ко декс Алімен таріус.

Об'єдна ний комітет екс пертів ФАО/ВО ОЗ з хар -
чо вих до ба вок ви ро бив прин ци пи пе ревірки без -
пе ки хар чо вих до ба вок і ре ко мен ду вав ме то ди
вив чен ня їх, кри терії оцінки без пе ки, інтерп ре тації
да них досліджень. Перш ніж ре чо ви на бу де за -
реєстро ва на як хар чо ва до бав ка, во на про хо дить
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дов гот ри валі ток си ко ло гогігієнічні досліджен ня,
які вклю ча ють в се бе вив чен ня її впли ву на ор -
ганізм ла бо ра тор них тва рин в гост ро му та
хронічних екс пе ри мен тах, а та кож вив чен ня мож -
ли вих кан це ро ген но го, те ра то ген но го, му та ген но -
го, алер ген но го та інших відда ле них ефектів.

Крім то го, кож на хар чо ва до бав ка має свою сфе -
ру ви ко рис тан ня, тоб то об ме же ний пе релік про -
дуктів, в яких во на ви ко рис то вуєть ся і в яких во на
не обхідна для до сяг нен ня ба жа но го тех но логічно -
го ефек ту. Вра хо вуєть ся вірогідне су мар не до бо ве
над ход жен ня хар чо вої до бав ки до ор ганізму лю ди -
ни з усіх дже рел. Сфе ра зас то су ван ня хар чо вої до -
бав ки виз на чаєть ся обов'яз ко во з ура ху ван ням
аналізу мож ли вих ри зиків що до її ви ко рис тан ня.

Хар чові до бав ки в тих кіль кос тях (мак си маль -
нодо пус ти мий рівень), в яких во ни доз во лені до
ви ко рис тан ня у ви роб ництві хар чо вих про дуктів,
не мо жуть на нес ти шко ди ор ганізму лю ди ни.
Прин ци по во мо же бу ти доз во ле на най мен ша її
кон це нт рація в про дукті, яка не обхідна для до сяг -
нен ня не обхідно го тех но логічно го ефек ту.

Мак си маль но до пус тимі рівні хар чо вих до ба вок у
про дукті роз ра хо ву ють ся як певні хімічні спо лу ки в
мг на 1 кг го то во го про дук ту або напівфаб ри ка ту
(як що це спеціаль но обу мов ле но).

Для хар чо вих до ба вок, що не ста нов лять заг ро зи
для здо ров'я лю ди ни, навіть у ве ли ких до зах, їхній
гра нич ний вміст виз на чаєть ся тех но логічни ми
інструкціями (ТІ), ре цеп ту ра ми і не пот ре бує
спеціаль них ме тодів інстру мен таль но го конт ро лю
їх вмісту в го то во му про дукті хар чу ван ня.

Нині в Ук раїні діють "Санітарні пра ви ла і нор ми
по зас то су ван ню хар чо вих до ба вок" На каз МОЗ
Ук раїни № 222 від 23.03.1996р., а са ме I. За галь на
час ти на; II. Спеціаль на час ти на цих пра вил, до да -
ток 2 "Пе релік про дуктів, що не підля га ють за ба рв -
лен ню"; до да ток 3 "Пе релік хар чо вих до ба вок, за -
бо ро не них для ви ко рис тан ня у хар чо вих про дук -
тах". До да ток 1 (пе релік доз во ле них хар чо вих до -
ба вок, їх сфе ра ви ко рис тан ня та мак си маль но до -
пус тимі рівні) цих пра вил втра тив чинність (На каз
МОЗ Ук раїни № 218 від 23.07.1998р.) 

По чи на ю чи з 1999 ро ку і до 2005 ро ку, "Пе релік
хар чо вих до ба вок, доз во ле них до ви ко рис тан ня у
хар чо вих про дук тах", зат ве рд жу вав ся Пос та но ва -
ми Кабіне ту Міністрів Ук раїни: № 12 від
04.01.1999р., N 342 від 17.02.2000р.; № 1140 від
21.07.2000р.; № 1656 від 08.11.2000р.; № 674 від
21.06.2001р.; № 143 від 11.02.2004р. Пе релічені
пос та но ви публіку ють ся на сайті Кабіне ту Міністрів
Ук раїни. Пос та но ва ми Го лов но го дер жав но го
санітар но го ліка ря Ук раїни зат ве рд жу ва лись сфе -
ра ви ко рис тан ня кож ної доз во ле ної хар чо вої до -
бав ки та її мак си маль но до пус тимі рівні в хар чо вих
про дук тах.

З 2005 ро ку згідно з За ко ном Ук раїни "Про без -
печність та якість хар чо вих про дуктів" (N 2809IV від

06.09.2005) ст. 30 доз во ляєть ся ви ко рис тан ня хар -
чо вих до ба вок у ви роб ництві хар чо вих про дуктів та
у хар чо вих про дук тах, що зна хо дять ся в обігу, після
їх реєстрації цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла -
ди у сфері охо ро ни здо ров'я. Хар чові до бав ки за но -
сять ся до відповідно го реєстру за звер нен ням ви -
роб ни ка та/або про дав ця (пос та чаль ни ка), або за
ре ко мен дацією Національ ної Комісії Ук раїни з Ко -
дек су Алімен таріус на підставі зат ве рд же них Го лов -
ним дер жав ним санітар ним ліка рем Ук раїни
санітар ноепідеміологічних нор ма тивів сто сов но
рівня вклю чень та ких хар чо вих до ба вок у пев них
ви дах хар чо вих про дуктів та вис нов ку дер жав ної
санітар ноепідеміологічної екс пер ти зи. 

Будьякий ви роб ник мо же звер ну тись із за пи том
що до реєстрації хар чо вої до бав ки (до ба вок) шля -
хом по дан ня до цент раль но го ор га ну ви ко нав чої
вла ди у сфері охо ро ни здо ров'я за я ви про
реєстрацію хар чо вої до бав ки, що суп ро вод жуєть -
ся відповідною до ку мен тацією, яка свідчить про
те, що во на відповідає по ло жен ням час тин дру гої,
третьої і чет вер тої статті 30 ць о го За ко ну. Як що
хар чо ва до бав ка доз во ле на до ви ко рис тан ня
відповідни ми міжна род ни ми ор ганізаціями, інфор -
мація, що це підтве рд жує, до даєть ся до за я ви про
реєстрацію. 

До бав ка, яка бу ла доз во ле на до ви ко рис тан ня
відповідни ми міжна род ни ми ор ганізаціями, підля -
гає експресреєстрації. Експресреєстрація має
вклю ча ти ог ляд звіту відповідних міжна род них ор -
ганізацій, які обґрун то ву ють мож ливість ви ко рис -
тан ня хар чо вої до бав ки. Цей ог ляд по ви нен вра хо -
ву ва ти обс та ви ни та умо ви, спе цифічні для на се -
лен ня Ук раїни, а та кож технічні та еко номічні мож -
ли вості виз на чен ня при сут ності та/або рівні ви ко -
рис тан ня хар чо вих до ба вок у хар чо вих про дук тах
віднос но рівнів вклю чень, що зат ве рд жені
відповідни ми міжна род ни ми ор ганізаціями. 

По ря док реєстрації хар чо вих до ба вок вста нов -
люєть ся цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди у
сфері охо ро ни здо ров'я. Вартість робіт, пов'яза них
з реєстрацією хар чо вих до ба вок, вста нов люєть ся
Кабіне том Міністрів Ук раїни.

За період 1999–2010 ро ки опубліко ва но 26 пос -
та нов Го лов но го дер жав но го санітар но го ліка ря
Ук раїни, які сто су ють ся вклю чен ня хар чо вих до ба -
вок до "Пе реліку хар чо вих до ба вок, доз во ле них до
ви ко рис тан ня у хар чо вих про дук тах", або роз ши -
рен ня сфе ри ви ко рис тан ня хар чо вих до ба вок чи
по год жен ня ме то ди ки вимірю вань. Пе релік цих
пос та нов публікуєть ся на сайті МОЗ Ук раїни. 

Згідно з Пос та но ва ми Кабіне ту Міністрів та Го -
лов но го дер жав но го санітар но го ліка ря Ук раїни,
нині в Ук раїні до "Пе реліку хар чо вих до ба вок, доз -
во ле них до ви ко рис тан ня у хар чо вих про дук тах"
вклю че но 255 хар чо вих до ба вок.

Для всіх хар чо вих до ба вок, яким вста нов ле но
МДР (мак си маль нодо пус тимі рівні), роз роб ле но і
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зат ве рд же но відповідні ме то ди ки їх виз на чен ня у
хар чо вих про дук тах. 

Конт роль за вмістом хар чо вих до ба вок у про дук -
тах хар чу ван ня про во дить ся при пос та новці на ви -
роб ни цт во хар чо во го про дук ту, а та кож згідно з МВ
4.4.4.1082004р "По ря док та періодичність конт -
ро лю про до воль чої си ро ви ни та хар чо вих про -
дуктів за по каз ни ка ми без пе ки". Періодичність
конт ро лю за вмістом хар чо вих до ба вок у хар чо вих
про дук тах ста но вить один раз на півро ку. 

Дер жав ний санітар ноепідеміологічний наг ляд
та вибірко вий конт роль за ви ко рис тан ням хар чо -
вих до ба вок та їх вмістом у хар чо вих про дук тах
здійснюєть ся дер жав ною санітар ноепідеміо-
логічною служ бою на місцях згідно зі ст.33 За ко ну
Ук раїни "Про за без пе чен ня санітар но го та
епідеміологічно го бла го по луч чя на се лен ня".

Слід заз на чи ти, що на сь о годнішній день існує
пев на нев ре гуль о ваність у за ко но давстві з пи тань
рег ла мен тації хар чо вих до ба вок, що ви ник ла в Ук -
раїні після всту пу до СОТ. 

Ук раїна як член СОТ по вин на гар монізу ва ти своє
за ко но да в ство що до ви ко рис тан ня хар чо вих до ба -
вок з міжна род ни ми за ко но дав чи ми до ку мен та ми
— це до ку мен ти ВО ОЗ та Ко декс Алімен таріус. В
Ук раїні чинні "За кон Ук раїни "Про ра тифікацію
Про то ко лу про вступ Ук раїни до Світо вої ор -
ганізації торгівлі" від 10 квітня 2008 ро ку 250VI.
Згідно з Конс ти туцією Ук раїни і За ко ном "Про
міжна родні до го во ри Ук раїни" цей до ку мент є час -
ти ною чин но го національ но го за ко но да в ства Ук -
раїни. Згідно з Про то ко лом про вступ Ук раїни до
СОТ та Уго дою про ви ко рис тан ня санітар них та
фіто санітар них за ходів всі чле ни цієї ор ганізації уз -
год жу ють свої санітарні та фіто санітарні за хо ди з
міжна род ни ми стан дар та ми (ВО ОЗ та Ко декс
Алімен таріус). Нині про во дить ся ро бо та, у то му
числі Національ ною Комісією з Ко дек с Алімен -
таріус що до гар монізації вітчиз ня но го за ко но да в -
ства у сфері рег ла мен тації хар чо вих до ба вок з
міжна род ни ми стан дар та ми.
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