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Ответственность 

• СТМ – это имя и репутация сети, при этом все имиджевые
риски, связанные с качеством и безопасностью товара, лежат 
на компании-заказчике продукции, владельце private label ;

• Сеть  предъявляет очень высокие требования именно к 
качественным характеристикам продукции, показателям ее 
безопасности;

• Предпочтение отдается сертифицированными поставщиками; 

• Дополнительные критерии к поставщику - прозрачность, 
надежность и стабильность бизнеса, возможности поставщика 
по объемам производства; 
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Ответственность 

• По разным оценкам средняя доля СТМ в продуктовой 
рознице составляет от 10% до 12%;

• Каждая сеть ставит перед собой задачу по развитию СТМ      
в разных ценовых категориях – от элитной продукции до 
продукции по доступным ценам для любого потребителя.
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Требования законодательства
Украины, основные документы
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Требования законодательства  Украины

ЗУ 771/97 Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів. Ст.40-47;

ЗУ 2042 Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Ст.65; 

ЗУ 2639-VIII Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів;

ЗУ 3682-XII Про захист прав споживачів;

ЗУ 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності.
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Требования законодательства  Украины
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Постанова КМУ від 11.11.2015 р. № 930 Про затвердження 
Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми 
експлуатаційного дозволу та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких  постанов Кабінету Міністрів 
України (для производства с использованием сырья 
животного происхождения) или 
Регистрация в органах Держпродспоживслужбы.



Требования законодательства  Украины

 Наказ МінАгрополітики та продовольства України від  01.10.2012 № 590  
"Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 
постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 
безпечністю харчових продуктів (НАССР)"

 Наказ МінАгрополітики та продовольства України від 08.08.2019 № 446      
"Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу 
державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах НАССР" 

⮚Наказ МінАгрополітики та продовольства України  від 08.08.2019  № 447     
"Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) 
стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові 
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин"
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Требования к безопасности пищевых продуктов 

 Наказ МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 "Про затвердження Державних 
санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових 
продуктів та продовольчої сировини";

 Наказ МОЗ України від 19.07.2012 № 548 "Про затвердження 
Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності 
харчових продуктів";

 Наказ МОЗ України від 13.05.2013 № 368 "Про затвердження Державних 
гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих 
забруднюючих речовин у харчових продуктах";

 Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 695 "Про затвердження Параметрів 
безпечності м’яса птиці";

 Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 696 "Про затвердження Гігієнічних 
вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих 
показників їх якості";

 Наказ МОЗ України від 19.12.2013 № 1114 "Про затвердження Гігієнічних 
вимог до дієтичних добавок";
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Организация контроля продукции
СТМ со стороны заказчика
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Этапы контроля СТМ

• Подготовка документов к выпуску продукции под СТМ 
(паспорт, спецификация на товар и т.д.);

• Утверждение маркировки, дизайна упаковки;

• Аудит перед запуском продукции;

• Проверка показателей качества и безопасности в 
лаборатории (образцы продукции);

• Утверждение образцов-свидетелей продукции;

• Дегустации;

• Ежегодный аудит производителя.
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Спасибо за внимание!
Вопросы???
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