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Особливості норм

харчування

Стало

Маса харчових продуктів зазначена у 

нетто

Норми наведено на конкретний прийом 

їжі

Виключено таблицю заміни харчових 

продуктів

Орієнтовні енергетичні потреби 

відповідають рекомендаціям ВООЗ

Було

Маса харчових продуктів наведена у 
брутто на день

Реалізація в буфеті продукції з високим 
вмістом солі і цукру

Дозволено ковбасні вироби

Відсутні вимоги щодо організації  

харчування дітей з особливими  

потребами

Відсутні вимоги щодо обмеження  

споживання солі, цукру та смаженої їжі



Перехідний етап

Норми харчування передбачать поетапне зменшення к ількост і сол і  

(нараз і - в ід 8 до 10 грам ів на добу)



Види

ме н ю

Меню розроблене та рекомендоване МОЗ (дозволено використовувати 

без  погодження з Держпродспоживслужбою)

Погодження з  

територіальним органом  

Держпродспоживслужби

Меню, 

к и м с т в о р е н і

Засновником державних та  

комунальних закладів освіти

Постачальником послуг з харчування

Медичним працівником разом із

завідувачем виробництва/кухарем  

їдальні (харчоблоку)

П о г од ж е н н я В и ко р и с т а н н я

Використання 

створеного меню



Нові норми це не рекомендоване меню

Всі норми розроблялися фахівцями МОЗ із залученням дієтологів і 

відповідають політиці ВООЗ

Всі нові меню розроблені в Україні мають відповідати нормам  

незалежно від того хто їх розробляє

Меню рекомендоване МОЗ не є обов’язковим, але воно вже не 

потребує додаткових  погоджень та затверджень - одразу готове 

до використання



Як можна використовувати рекомендоване меню?

Важливо пам'ятати, що вас ніхто не зобов'язує використовувати

саме рекоммендоване меню. Однак в будь-якому випадку воно має 

відповідати встановленим нормам

В такому випадку вам не

потрібно нічого додатково

розробляти та погоджувати

Впровадження  

повн істю

Часткове 

використання

У цьому випадку ви можете взяти

рекомендоване МОЗ меню та

запровадити з нього певні 

страви, або один, можливо 2 чи

більше днів або тижнів 



Нові страви - це ті самі продукти, але з іншими 

смаками і назвами

У меню додані традиційні  

українські рецепти. Тепер у 

школах можна смакувати 

банош, шпундру, вертуту, 

полтавський борщ, товчанку, 

львівський сирник, куліш з 

курячим м’ясом

Стандартний продуктовий набір для формування

меню майже не змінився

Новими є тільки спеції, 

які тепер дозволено 

використовувати. А 

також, деякі гарніри

Меню складається з  

відомих світових страв.  

Наприклад, у ньому є  

«Пастуший пиріг», 

«Цінабон з  корицею», 

«Чилі кон карне»,  «Мак

енд чіз» та інші



Складання

ме н ю

Продукти (перелік наведено в п. 9 до 

норм) розраховуються і видаються 

згідно із  технологічною 

документацією

Кратність харчування в  

закладі та відповідний  

додаток до норм

Кількість харчових  

продуктів на  

тиждень

Обрати страви та скласти меню 

з  урахуванням енергетичних  

потреб відповідно до віку

Порахувати кількість  

продуктів на відповідність  

виконанню норм

Затвердження  

меню

Погодження

Держпродспоживслужбою



Прорахунок потреб в харчових продуктах

Прорахунок виконання норм харчування

Джерело інформації щодо енергетичної цінності страв та виробів  

Інформація, щодо алергенів, що присутні у страві чи виробі

Технологія приготування за якою працює кухар

Технологічна документац ія на страви та

вироби



Вживання молочних продуктів у розрізі тижня



Виконання

норм

Постанова

№305

Меню -розклад Журнал виконання норм 

(щодня)

Анал із виконання

норм (раз на м ісяць)

Результати - до в ідома 

кер івника закладу



Дякую за увагу!


