
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

23.06.2022  № 1084 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

08 липня 2022 р. 

за № 755/38091 

Про затвердження Вимог до безпечності та окремих 

показників якості дитячого харчування 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я 

№ 1212 від 12.07.2022} 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів", абзацу сьомого підпункту 14 пункту 4, пункту 

8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою приведення вимог до дитячого 

харчування у відповідність до вимог Європейського Союзу, Н А К АЗУЮ :  

1. Затвердити Вимоги до безпечності та окремих показників якості дитячого харчування, 

що додаються. 

2. Установити, що дитяче харчування, яке відповідає вимогам, що діяли до набрання 

чинності цим наказом, але не відповідає Вимогам, затвердженим пунктом 1 цього наказу, 

може ввозитися на митну територію України, вироблятися та/або вводитися в обіг протягом 

трьох років після набрання чинності цим наказом. Таке дитяче харчування може перебувати 

в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності, або 

мінімального терміну придатності, або дати "вжити до". 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 

06 серпня 2013 року № 696 "Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого 

харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості", зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1380/23912. 

4. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності (Даниленко 

О.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони 

здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В. 

6. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування. 

Міністр В. Ляшко 
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