
 

АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕК 
 

СИРОВИНА І ІНГРЕДІЄНТИ 
 
 

Вид сировини / 
інгредієнта / упаковки 

 
Вид небезпеки 

 
Обґрунтування  

небезпеки 

Ймовірність небезпеки/ 
серйозність небезпеки/ 

ризик/ 
необхідність управління 

Заходи запобігання 

Борошно 
пшеничне 
хлібопекарське 

 БІОЛОГИЧНІ.  Не виявлені - - - 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: свинець, миш’як, 
кадмій, ртуть  
Мікотоксини: афлотоксин В1, 
дезоксиниваленол, Т-2 токсин, 
зеараленон, охратоксин А 
Радіонукліди, пестициды 
Забрудненість шкідниками  хлібних 
запасів (комахи, кліщі) 
Забрудненість збудником 
«картопляної хвороби» хлібу 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні ПрПУ 
(програм передумов)/   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
1. Підбір постачальників 
2. Просіювання борошна 
3. Вхідний контроль якості і безпеки 
борошна 
4. Належне зберігання та 
транспортування 

 ФІЗИЧНІ 
Стороні включення різного 
похождення  

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /  
низька /  
низький /  
ні / 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (просіювання) 

 АЛЕРГЕНИ 
Глютен 

Глютен включений до переліку 
алергенів 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /  
низька/ 
низький/ 
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
Попередження вживання  продукції з 
борошна споживачам, які мають 
протипоказання на вживання. 

М'ясо сире заморожене 
(яловичина)  
М'ясо птиці 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, 
БГКП (коліформи) 

Наявність патогенних 
мікроорганізмів може 
викликати кишкові інфекції 
різного  характеру, 
захворювання органів 
шлунково-кишкового тракту 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ/   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 



 

Вид сировини / 
інгредієнта / упаковки 

 
Вид небезпеки 

 
Обґрунтування  

небезпеки 

Ймовірність небезпеки/ 
серйозність небезпеки/ 

ризик/ 
необхідність управління 

Заходи запобігання 

  ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи (свинець, миш'як, 
кадмій, ртуть), залишки ветеринарних 
(зоотехнічних) препаратів, 
стимуляторів росту тварин (в тому 
числі гормональних препаратів) і 
лікарських засобів (в тому числі 
антибіотиків), радіонукліди 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 

ФІЗИЧНІ 
Бруд, сторонні включення 
різного походження 

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (очистка) 

Риба морська заморожена  БІОЛОГІЧНІ 
Мікробіологічні показники: 
КМАФАнМ, цвілі, дріжджі, БГКП, 
патогенні мікроорганізми, в т.ч. 
сальмонели 

Наявність патогенних 
мікроорганізмів може 
викликати кишкові інфекції 
різного характеру, 
захворювання органів 
шлунково-кишкового тракту 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 

 ХИМІЧНІ 
Токсичні елементи: свинець, 
миш’як, кадмій, ртуть 
Гістамін 
Нітрозаміни: сума НДМА і 
НДЭА 
Пестициди гексахлорциклогексан 
ДДТ і його метаболіти 
2,4-D кислота, її солі і ефіри 
Поліхлоровані біфеніли 
Радіонукліди: цезій-137, 
стронцій-90 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 

ФІЗИЧНІ 
Уламки скла, кістки, луска, обривки 
пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (очистка) 



 

Вид сировини / 
інгредієнта / упаковки 

 
Вид небезпеки 

 
Обґрунтування  

небезпеки 

Ймовірність небезпеки/ 
серйозність небезпеки/ 

ризик/ 
необхідність управління 

Заходи запобігання 

Яйця курячі БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП, патогенні 
мікроорганізми, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних 
мікроорганізмів може викликати 
кишкові інфекції різного характеру, 
захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (очистка) 

ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: свинець, 
миш’як, кадмій, ртуть 
антибіотики, пестициди 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (очистка) 

 ФІЗИЧНІ 
Шкаралупа від яєць 

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Підготовка сировини (змішування 
с водою, проціджування) 

Овочі сирі, зелень  БІОЛОГІЧНІ Не виявлені - - - 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: свинець, 
миш’як, кадмій, ртуть, 
пестициди, радіонукліди 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (очистка) 

 ФІЗИЧНІ Не виявлені - - - 

Сіль кухонна   БІОЛОГІЧНІ Не виявлені - - - 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: свинець, 
миш’як, кадмій, ртуть 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 

 ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення 

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Вхідний контроль сировини  
Підготовка сировини (змішування 
с водою, проціджування) 



 

Посуд для подачі страв  БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП, патогенні 
мікроорганізми, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних 
мікроорганізмів може викликати 
кишкові інфекції різного характеру, 
захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
висока / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль посуду 
Належна мийка, дезінфекція, 
зберігання 

 ХІМІЧНІ 
Міграція небезпечних хімічних 
речовин в продукцію з посуду 

Наявність зазначених речовин в 
кількостях, що перевищують ГДР, 
може привести до отруєння, 
виникнення важких хронічних 
захворювань 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
середня / 
низький/  
ні 

Оцінка постачальників  
Вхідний контроль товаросупровідної 
документації 
 

 ФИЗИЧЕСКИЕ 
Бій скла 

Потрапляння в організм людини 
може привести до травм різного 
характеру 

Імовірність низька при 
належному виконанні 
ПрПУ /   
низька / 
низький/  
ні 

Запровадження програми мінімізації 
застосування скляних предметів. 

 
  



 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
 

Етап технологічного 
процесу/ 

обладнання 

Вид небезпеки: 
Біологічна (Б) 
Хімічна (Х) 
Фізична (Ф) 

Обґрунтування 
небезпеки 
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Запобіжні заходи 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Розробка меню 
(асортименту страв) 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Рецептури страв, які містять 
небезпечні компоненти, чи 
технологічні етапи, які 
можуть привести до ризику 
втрати  безпечності 
продукту. 

1 3 3 Ні Аналіз меню на наявність небезпечних  
продуктів чи технологічних стадій. 
Перегляд і коригування меню для 
усунення небезпек. 

 Хімічна - - - - - - 
 Фізична - - - - - - 

Закупка сировини і  
продуктів 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Сировина може бути 
заражена патогенними 
мікроорганізмами при 
порушенні постачальником 
умов зберігання і  
транспортування. 

2 3 3 Ні Вибір і оцінка постачальників. 
Закупка сировини тільки у схвалених 
постачальників. 
Наявність у постачальників документів, 
що гарантують  безпечність сировини. 

 Хімична 
Токсичні 
елементи, 
пестициди, 
антибіотики, 
радіонукліди 

Сировина може містити 
небезпечні хімічні 
речовини при порушенні 
правил виробництва 

1 2 2 Ні 

- // - 

 Фізична - - - - - - 



 

Приймання сировини і 
продуктів: приймання 
м’ясної сировини 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі сировини. 
Порушення безперервності 
холодового ланцюга. 
Забруднення при прийманні 
персоналом при порушенні 
правил особистої гігієни. 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність 
документації, яка гарантує  безпечність 
сировини. 
Вхідний контроль по зовнішньому  
вигляду: приймання в чистій і 
непошкодженій упаковці, повернення чи 
изолювання сировини в неналежній 
упаковці. Відповідність температури, 
стану сировини (заморожений або 
охолоджений продукт). 
Забезпечення безперервності холодового 
ланцюга (швидке приймання і 
складування). 
Дотримання персоналом правил 
особистої гігієни. 
Підготовка сировини (очистка, мийка). 

Хімічна Токсичні 
елементи, пестициди, 
антибіотики, 
радіонукліди 

Приймання без супровідних 
документів, якими 
підтверджується безпечність 
сировини. 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність  
документації, яка підтверджує гарантії  
безпечності сировини. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Фізична  

Сторонні включення 
різного похождення 

Приймання забрудненої 
сировини чи в пошкодженій 
упаковці. 
Забруднення при прийманні 
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
. 

1 2 2 Ні Вхідний контроль по зовнішньому  
вигляду: приймання в чистій і 
непошкодженій упаковці, повернення чи 
изолювання сировини в неналежній 
упаковці.  
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Підготовка сировини (очистка, мийка). 

Приймання сировини і 
продуктів: приймання 
борошна 

 Біологічна 
не виявлена 

- - - - - - 

 Хімічна  
Токсичні елементи, 
мікотоксини, 
радіонукліди, 
пестициди 
забрудненість  
збудником 
«картопляної 
хвороби». 

Приймання без супровідних 
документів, якими 
підтверджується безпечність 
сировини. 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність  
документації, яка підтверджує гарантії  
безпечності сировини. 

 Фізична Сторонні 
включення різного 
похождення 
Забрудненість 
шкідниками хлібних 
запасів (комахи, 
кліщі). 

Приймання забрудненої 
сировини чи в пошкодженій 
упаковці при неналежному 
вхідному контролі. 
Забруднення при прийманні 
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль по зовнішньому  
вигляду: приймання в чистій і 
непошкодженій упаковці, повернення чи 
изолювання сировини в неналежній 
упаковці.  
Підготовка сировини (просіювання, 
пропускання через металошукачі) 

  Алергени Мука містить глютен, 
який є алергеном 

3 3 9 Так Інформація для споживача.  
Заходи з попередження перехресного 
забруднення. 

Приймання сировини і 
продуктів: приймання 
яйця курячого. 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Приймання зараженої або 
забрудненої сировини. 
Забруднення при прийманні 
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність документації, 
яка підтверджує гарантії  безпечності 
сировини. 
Вхідний контроль по зовнішньому 
вигляду. 
Підготовка сировини (миття,  
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       знезараження). 

 Хімічна  
Токсичні елементи і 
сполуки у 
вихідній воді. 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі 
сировини. 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність документації, 
яка підтверджує гарантії  безпечності 
сировини. 

 Фізична 
Шкаралупа від яєць 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі сировини. 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль по зовнішньому вигляду. 
Підготовка сировини (змішування з водою, 
проціджування) 

 Алергени Є алергеном 3 3 9 Так Інформація для споживача.  
Заходи з попередження перехресного 
забруднення. 

Приймання сировини і 
продуктів: приймання 
сировини рослинного 
похождення (овочі, 
фрукти, зелень) 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі. 
Забруднення при прийманні 
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність документації, 
яка підтверджує гарантії  безпечності 
сировини. 
Вхідний контроль по зовнішньому вигляду: 
приймання в чистій і неушкодженій  
упаковці, повернення або ізолювання 
сировини у неналежній упаковці. 
Підготовка сировини (очистка, мийка). 

 Хімічна  
Токсичні елементы, 
пестициди, 
радіонукліди 

Приймання без супровідних 
документів, якими 
підтверджується безпечність 
сировини. 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль: наявність документації, 
яка підтверджує гарантії  безпечності 
сировини. 

 Фізична  
Сторонні  включення 
різного похождення 

Приймання забрудненої 
сировини чи в пошкодженій 
упаковці 

1 2 2 Ні Вхідний контроль по зовнішньому вигляду: 
приймання в чистій і неушкодженій  
упаковці, повернення або ізолювання 
сировини у неналежній упаковці. 
Підготовка сировини (очистка, мийка). 

 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Приймання сировини і 
продуктів: приймання 
води питної із 
свердловини/водопроводу 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми у 
вихідній воді. 

Приймання зараженої чи 
забрудненої сировини. 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Періодичні випробування води. 
Водопідготовка (фільтрація, 
обробка УФ). 

 Хімічна  
Токсичні елементи і 
сполуки у вихідній 
воді. 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі. 
 

1 3 3 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Періодичні випробування води. 
Водопідготовка (фільтрація). 

 Фізична  
Сторонні включення 

Приймання забрудненої 
сировини при неналежному 
вхідному контролі. 
 

1 2 2 Ні Оцінка постачальників і приймання 
сировини тільки від схвалених  
постачальників. 
Вхідний контроль води по зовнішньому 
вигляду. 
Водопідготовка (фільтрація). 

Складування сировини 
і продуктів 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Порушення безперервності 
холодового ланцюга. 
Забруднення при складуванні 
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
 

1 3 3 Ні Забезпечення безперервності холодового 
ланцюга (швидке приймання і складування) 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Зберігання сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена упаковка). 

 Хімічна 
Забруднення 
сировини іншими 
хімічними 
речовинами. 

Неналежний стан обладнання 
і приміщень для зберігання 
сировини. 

1 2 2 Ні Зберігання сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена 
упаковка). 
Дотримання інструкції із зберігання 
хімічних речовин. 

 Фізична  
Сторонні  включення 
різного похождення 

Неналежний стан обладнання  
і приміщень для зберігання 
сировини. 
Забруднення сировини  
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 

1 2 2 Ні Складування сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена упаковка). 

Зберігання сировини і 
продуктів 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми, 
плісняви, дріжджі 

Можливе зростання 
патогенної мікрофлори при 
порушенні умов і термінів 
зберігання сировини. 
Недотримання санітарно-
гігієнічних вимог при 
зберіганні сировини. 

2 3 6 Так Дотримання умов і строків зберігання. 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
при зберіганні сировини. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 
Зберігання сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена упаковка) 
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   Забруднення сировини  

персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 

    або в закритих емностях для зберігання. 
 

 Хімічна 
Забруднення 
сировини іншими 
хімічними 
речовинами. 

Можливе псування сировини 
при недотриманні умов і 
строків зберігання. 
Неналежний стан обладнання 
і приміщень для зберігання  
сировини. 
Недотримання санітарно-
гігієнічних вимог при 
зберіганні сировини. 

1 2 2 Ні  Дотримання умов і строків зберігання. 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
при зберіганні сировини. 
Зберігання сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена упаковка) 
або в закритих емностях для зберігання. 
 

 Фізична  
Сторонні включення 

Неналежний стан обладнання 
і приміщень для зберігання 
сировини. 
Забруднення сировини  
персоналом при порушенні  
правил особистої  гігієни. 
Недотримання санітарно-
гігієнічних вимог при 
зберіганні сировини. 

1 1 1 Ні Зберігання сировини в упакованому 
вигляді (чиста і непошкоджена упаковка) 
або в закритих емностях для зберігання. 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
при зберіганні сировини. 
 

Підготовка сировини і 
продуктів: підготовка 
м’ясної сировини 
(розділення, 
обвалювання, жилування, 
зачистка) 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого  середовища, 
обладнання і інвентарю. 

1 3 3 Ні Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 
виробничого  середовища і обладнання. 
Дотримання інструкції з підготовки 
сировини до виробництва.  
Підготовка води (доочистка). 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична  
Сторонні включення 

Можливе вторинне 
забруднення внаслідок 
неналежної гігієни персоналу. 
Порушення інструкції з 
підготовки сировини. 
Порушення технологічної 
інструкції. 

1 2 2 Ні Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Дотримання інструкції з підготовки 
сировини до виробництва.  
Дотримання технологічної інструкції з 
виготовлення напівфабрикатів. 

Підготовка сировини і 
продуктів: підготовка 

 Біологічна 
Не виявлена 

- - - - - - 
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борошна та інших 
сипучих продуктів – 
просіювання 

Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

Фізична  
Сторонні включення Збій в роботі обладнання.  

Можливе вторинне 
забруднення внаслідок 
неналежної гігієни персоналу 

1 3 3 Ні Обслуговування обладнання у відповідності 
з графіком ППР. 
Виконання інструкції з обслуговування 
інструменту і обладнання. 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 

Підготовка сировини і 
продуктів: яйце куряче 
(мийка і дезінфекція, 
розбивання) 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми, 
мікробіологічне  
пошкодження 

Порушення інструкції з 
підготовки сировини. 
Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища 

1 3 3 Ні Виконання інструкції з підготовки сировини 
до виробництва (овоскопування яєць). 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни.  
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 
виробничого  середовища 

 Хімічна 
Залишки миючих 
засобів 

Неналежна очистка 
обладнання для 
підготовки сировини. 

1 2 2 Ні Дотримання інструкції з мийки і обробки 
яєць. 

 Фізична  
Сторонні включення, 
шкаралупа 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища,   
Дефект інвентарю. 

1 2 2 Ні Дотримання інструкції з обслуговування 
інструменту і обладнання. 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Дотримання інструкції з попередження 
потрапляння сторонніх предметів в 
продукцію. 

Підготовка рослинної 
сировини: перебирання, 
очистка, мийка 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища,  
порушення інструкції з 
підготовки сировини. 

1 3 3 Ні Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Виконання інструкції з підготовки сировини 
до виробництва 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична  
Сторонні включення 

Можливе вторинне 
забруднення внаслідок 
неналежної гігієни персоналу 
Порушення інструкції з 
підготовки сировини. 

1 2 2 Ні Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Виконання інструкції з підготовки сировини 
до виробництва. 

Підготовка 
напівфабрикатів/ 
компонентів страв 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливий зріст  патогенної 
мікрофлори внаслідок 
забрудненні від рук 

1 3 3 Ні Дотримання температурного режиму при 
приготуванні холодних страв.  
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
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  персоналу при завантаженні  

сировини, від обладнання 
    при приготуванні. 

Виконання технологічних інструкцій. 
Дотримання персоналом правил особистої  
гігієни. 
Використання спеціального одягу і 
рукавичок. 
Контроль чистоти обладнання. 

 Хімічна 
Залишки миючих 
засобів. 

Порушення інструкції з 
мийки і дезінфекції 
обладнання та інструменту. 

1 2 2 Ні Виконання  інструкції з мийки і дезінфекції 
обладнання та інструменту. 

 Фізична  
Сторонні включення 

Від обладнання, інвентарю, 
персоналу 

1 2 2 Ні Обслуговування обладнання у відповідності  
з графіком ППР.  
Дотримання інструкції з обслуговування 
інструменту і обладнання.  

Зберігання 
напівфабрикатів/ 
компонентів страв 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливий зріст патогенної 
мікрофлори при порушенні 
умов і строків зберігання. 
Недотримання санітарно- 
гігієнічних вимог при 
зберіганні. 

2 3 6 Так Дотримання умов і строків  зберігання. 
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 
зберіганні. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 
Зберігання в закритих емностях. 

 Хімічна 
Залишки миючих 
засобів. 

Порушення інструкції з 
мийки і дезінфекції 
обладнання та інструменту. 

1 2 2 Ні Дотримання інструкції з обслуговування 
інструменту і обладнання. 

 Фізична 
Сторонні  включення 

Від обладнання, інвентарю, 
персоналу 

1 2 2 Ні Зберігання в закритих емностях. 

Виготовлення 
страв/кулінарна обробка 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливий зріст патогенної 
мікрофлори при порушенні 
режимів технологічних 
процесів приготування 
страв. 

2 3 6 Так  Дотримання  режимів технологічних 
процесів приготування страв.  
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 
при приготуванні страв. 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична  
Сторонні  включення 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища. 

1 2 2 Ні Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 
при приготуванні страв. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 

Охолодження страв до 
температури подачі 

Біологічна  
Патогенні  

Можливий зріст патогенної 
мікрофлори при порушенні 

2 3 6 Так  Швидке охолодження страв 
  Дотримання режимів охолодження і 
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 мікроорганізми режимів охолодження і 

зберігання страв. 
    зберігання страв 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична 
Сторонні включення 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища. 

1 2 2 Ні Зберігання в закритих емностях. 

Підготовка страв перед 
подачею (перекладання у 
тару для транспортування 
до споживачів) 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливий зріст патогенної 
мікрофлори при порушенні 
режимів підготовки страв 
перед подачею. 

1 2 2 Ні Дотримання режимів технологічного 
процесу приготуванні страв. 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична  
Сторонні включення 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища. 
обладнання  та  інвентарю 

1 2 2 Ні Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 
приготуванні страв. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 

Відпуск готових страв 
(в тарі споживача) 

Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Можливий зріст патогенної 
мікрофлори при порушенні 
температури подачі страв 

2 3 6 Так Дотримання температури подачі страв. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 

 Хімічна 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична  
Сторонні включення 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища. 
обладнання  та  інвентарю 

1 2 2 Ні Дотримання інструкції з попередження 
потрапляння  сторонніх предметів в 
продукцію. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 

Прціонування/ 
оформлення страв 

 Біологічна 
Патогенні 
мікроорганізми 

Недотримання санітарно- 
гігієнічних вимог. 

    Дотримання санітарно- гігієнічних вимог. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 

 Химическая 
Не виявлена 

- - - - - - 

 Фізична 
Сторонні 
включення 

Можливе вторинне 
забруднення від персоналу, 
виробничого середовища. 
обладнання  та  інвентарю 

1 2 2 Ні Дотримання інструкції з попередження 
потрапляння  сторонніх предметів в 
продукцію. 
Дотримання правил особистої гігієни 
персоналом. 



 

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ 
 

Найменування продукції Вид небезпеки Опис небезпеки 

Холодні страви з сирих овочів: 
салати з овочів 

БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели, цвілі, L.monocygenes 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Не встановлено ― 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як, нітрати 
Пестициди: гексахлорциклогексан (ɑ, ß, γ-ізомери), ДДТ і його 
метаболіти 
радіонукліди 
цезій-137, стронцій-90 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 
Можуть накопичуватися в організмі людини і викликати різні 
захворювання 

 ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: 
Пил, бруд, сміття, уламки скла 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

Страви з м'яса і м'ясних 
продуктів: м'ясо відварне, 
тушковане, вироби з рубленого 
м'яса, в т.ч. запечені 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи),Е.coli 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

АЛЕРГЕНИ: 
Спеції 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, 
астма, зупинка дихання, шкірні висипання 

ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: 
Пил, бруд, сміття, уламки скла 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 



 

Найменування продукції Вид небезпеки Опис небезпеки 

Гарніри 
Відварні крупи, круп’яники 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Не встановлено ― 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 
Мікотоксини: 
Афлотоксин В1, дезоксиниваленол 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: 
Пил, бруд, сміття, уламки скла 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

Гарніри 
Відварні макаронні вироби 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Глютен 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, 
астма, зупинка дихання, шкірні висипання 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: 
Пил, бруд, сміття, уламки скла 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

 



 

Найменування продукції Вид небезпеки Опис небезпеки 

Гарніри 
Пюре картопляне, картопля 
відварна, овочі тушковані, 
варені 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Крохмаль картопляний 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, астма, 
зупинка дихання, шкірні висипання 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: 
Пил, бруд, сміття, уламки скла 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

Страви з птиці, м'ясо птиці 
відварне, тушковане, вироби з 
рубленого м'яса, в т.ч. 
запечені, пироги, пиріжки 
печені 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
спеції 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, астма, 
зупинка дихання, шкірні висипання 

  ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження:  
Забрудненість, зараженість шкідниками хлібних запасів (комахи, 
кліщі) 
Пил, бруд, сміття, уламки скла  
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) і дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 
Кістки, шерсть забійних тварин, пір'я птахів, хрящі та ін. 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

 



 

Найменування продукції Вид небезпеки Опис небезпеки 

Напої: кисілі, компоти  БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), E.coli, S.aureus, бактерії роду 
Proteus, цвілі 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Не встановлено ― 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження: Забрудненість, зараженість 
шкідниками хлібних запасів (комахи, кліщі) 
Пил, бруд, сміття, уламки скла Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 
 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

Страви з риби: риба відварна 
припущена, тушкована, запечена, 
страви з рибної котлетної маси 
(котлетної маси, зрази, шніцелі, 
фрикадельки), запечені вироби 

БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Спеції, риба 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, астма, 
зупинка дихання, шкірні висипання 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження:  
Забрудненість, зараженість шкідниками хлібних запасів (комахи, 
кліщі) 
Пил, бруд, сміття, уламки скла  
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) і дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 
Кістки, шерсть забійних тварин, пір'я птахів, хрящі та ін. 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

 
 



 

Найменування продукції Вид небезпеки Опис небезпеки 

Супи гарячі заправні. 
Супи протерті (пюре) 
Бульйони 

БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Не встановлены ― 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

 ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження:  
Забрудненість, зараженість шкідниками хлібних запасів (комахи, 
кліщі) 
Пил, бруд, сміття, уламки скла  
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) І дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 
Фрагменти кісток 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 

Супи молочні з макаронними 
виробами, крупами 

 БІОЛОГІЧНІ 
КМАФАнМ, БГКП (коліформи), Е.coli, цвілі, 
S. aureus, патогенні, в т.ч. сальмонели 

Наявність патогенних мікроорганізмів може викликати кишкові 
інфекції різного характеру, захворювання органів шлунково-
кишкового тракту 

 АЛЕРГЕНИ: 
Молочний білок 

Індивідуальна непереносимість інгредієнтів. Алергічна реакція, астма, 
зупинка дихання, шкірні висипання 

 ХІМІЧНІ 
Токсичні елементи: 
Кадмій, свинець, ртуть, миш'як 

Наявність зазначених речовин в кількостях, перевищують ГДР, може 
привести до отруєння, виникнення важких хронічних захворювань 

ФІЗИЧНІ 
Сторонні включення різного походження:  
Забрудненість, зараженість шкідниками хлібних запасів (комахи, 
кліщі) 
Пил, бруд, сміття, уламки скла. 
Будівельні матеріали 
Комахи і відходи життєдіяльності птахів, гризунів, комах 
Відходи життєдіяльності персоналу (волосся, нігті, і ін.) і дрібні 
особисті речі 
Уривки пакувальних матеріалів 
 

Потрапляння в організм людини може привести до травм різного 
характеру 
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