
 
 
 
 

ПРОГРАМА-ПЕРЕДУМОВА 
 

 
Зберігання та використання токсичних сполук і речовин 

 
ППР-9 

 
 

1. Мета та сфера застосування  
1.1. Ця програма-передумова розроблена відповідно до потреб  здійснення  

виробничої  діяльності  Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ст..(далі – ЗАКЛАД) та  
реалізації вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.   

1.2. Ця  програма-передумова  спрямована  на  дотримання  вимог щодо  
контролю за токсичними сполуками та речовинами з метою захисту харчових 
продуктів від забруднення та сторонніх домішок.  

1.3. Положення цієї програми-передумови є обов’язковим для 
ознайомлення та виконання всіма працівниками ЗАКЛАДу, задіяними на 
виробництві.  

1.4. Контроль за дотриманням програми-передумови здійснює керівник 
школи.  

2. Терміни та визначення 
1. Токсичні сполуки та речовини – це речовини хімічної природи, що 

можуть викликати захворювання людини та при використанні яких потрібно 
дотримуватись певних правил безпеки. До токсичних сполук та речовин 
відносяться миючі, дезінфікуючі засоби, реагенти, засоби для чищення, засоби 
для дезінсекції та дератизації (в т.ч. приманки). 

  
3. Встановлена відповідальність 
3.1. Відповідальність за дотримання даної програми-передумови несе 

керівник школи.  

   
                 Затверджую 

Директор школи                 
О.В.Ткач 

«          »____________ 2020 
 

Погоджую 
Керівник групи НАССР 

                     В.Д.Дирда 
 «        »____________2020 

 



3.2.  Відповідальність за прийняття, зберігання, видачу токсичних сполук 
та речовин несе відповідальна особа. 

3.3.   Відповідальність за використання токсичних сполук та речовин несе 
навчений персонал. 

 
4. Опис процесу 
 
4.1. Перелік токсичних сполук та речовин, які використовуються на 

харчоблоці і потенційно можуть загрожувати безпечності харчових продуктів 
(зокрема мийні та дезінфекційні засоби, приманки для шкідників, реагенти 
тощо) зазначено в додатку 1.  

4.2. В разі проведення заходів боротьби зі шкідниками організацією - 
підрядником, остання має вказати перелік засобів, які використовуються та 
способи їх використання, в договорі та надати супровідні документи, що 
засвідчують можливість їх застосування (висновки держсанепідекспертизи). 
Повинна бути призначена відповідальна особа за складання та підтримання в 
актуалізованому стані цього Переліку. 

4..3. На харчоблоці встановлені наступні правила для приймання та 
зберігання токсичних сполук та речовин: 

1. Всі токсичні сполуки та речовини підлягають прийманню лише в 
заводських закритих маркованих ємкостях. Наявність маркування 
українською мовою – обов’язкове. Відомості щодо прийняття токсичних 
сполук та речовин заносяться у «Журнал приймання та видачі токсичних 
сполук та речовин» (додаток 2). Призначається відповідальна особа за ведення 
цього Журналу.  

2. Всі токсичні сполуки та речовини повинні бути дозволені для 
використання в закладах громадського харчування або харчовій 
промисловості.  

3. Всі токсичні сполуки та речовини повинні супроводжуватись 
документами, зокрема, висновком держсанепідекспертизи, інструкцією по 
застосуванню, розробленою виробником засобу, товарно- транспортною 
накладною. 

4. Прийманню підлягають токсичні сполуки та речовини, до 
закінчення терміну придатності яких залишилось не менше, ніж 75%, про що 
постачальник повідомляється заздалегідь.  

5. Забороняється використання в закладі шкільного харчування 
токсичних сполук для боротьби з гризунами. 

6. Перевезення та приймання токсичних сполук та речовин разом з 
харчовими продуктами заборонено. 

7. На харчоблоці доступ до токсичних сполук та речовин обмежений.  
8. Рекомендовано зберігати токсичні сполуки та речовини в 

окремому приміщенні з обмеженим доступом. Допускається зберігання 
токсичних сполук та речовин в шафі під замком.  

9. Розміщення шафи в складському приміщенні для зберігання 
харчових продуктів чи у виробничих приміщеннях забороняється.  



10. Проводиться контроль за умовами зберігання токсичних сполук та 
речовин. На харчоблоці повинна бути призначена відповідальна особа за 
зберігання та видачу токсичних сполук та речовин. 

11. На харчоблоці можна зберігати лише такі токсичні сполуки та 
речовини: 

-  необхідні для догляду за чистотою та санітарним станом;  
-  необхідні для догляду за обладнанням і для роботи;  
-  необхідні для функціонування ЗАКЛАДу.  
12. Видача токсичних сполук та речовин проводиться відповідальною 

особою з занесенням відомостей до «Журналу приймання та видачі токсичних 
сполук та речовин». 

13. Робочі розчини готує навчений персонал перед початком роботи 
ЗАКЛАД. В разі необхідності допускається приготування робочих розчинів 
під час роботи ЗАКЛАД, дотримуючись заходів щодо недопущення 
забруднення харчових продуктів.   

14. Робочі розчини готуються у відповідності до рекомендацій 
виробника цих засобів. При приготуванні розчинів потрібно також 
враховувати рекомендації виробника щодо засобів індивідуального захисту, 
які слід застосовувати, вимоги безпеки перед початком, під час виконання та 
після закінчення робіт з засобами. 

15. Приготування робочих розчинів проводиться у спеціально 
відведеному місці. 

16. Робочі розчини зберігаються в місцях їх використання в 
маркованих закритих ємкостях із зазначенням назви засобу, концентрації 
розчину, дати приготування. З метою запобігання використання робочих 
розчинів не за призначенням, КАТЕГОРИЧНО забороняється зберігання 
робочих розчинів в ємкостях, які використовувались для зберігання харчових 
продуктів. 

4.5. В разі виникнення ситуації щодо неправильного поводження з 
токсичними сполуками чи речовинами, всі потенційно забруднені харчові 
продукти повинні бути відокремлені та утилізовані.  

4.6. В разі потрапляння розчину в очі – негайно промити їх достатньою 
кількістю води та в разі необхідності звернутись до лікаря. 

4.6. В разі потрапляння розчину всередину – промити шлунок водою та 
невідкладно звернутись до лікаря. 

4.7. Більш детальні заходи прописані в інструкції до токсичних сполук 
та речовин. Всі працівники, що працюють з цими речовинами та сполуками, 
мають бути ознайомлені з цими заходами, а інформація має бути розміщена у 
місцях, де здійснюється поводження з ними. 

 
  

  



 
Перелік токсичних сполук та речовин , що використовується у ЗЗСО 

 
№ Назва 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Журнал приймання та видачі токсичних сполук та речовин 
 

Дата 
постачання 

Назва токсичної 
сполуки чи 
речовини 

Супровідні 
документи 
(№ ТТН, 
ВДСЕЕ)  

Кількі
сть  

Термін 
придатності 

Підпис 
відповідальн

ої особи 

Видача 
(дата, 

кількість) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


