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Ар ты кул 1. Унес ці ў За кон Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ад 29 чэр ве ня 2003 го да «Аб якас ці і 

бяс пе цы хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў для жыц ця і зда роўя ча ла ве ка» (На-

цы я наль ны рэ естр пра ва вых ак таў Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, 2003 г., № 79, 2/966; 2004 г.,

№ 111, 2/1051; 2006 г., № 122, 2/1259; 2007 г., 

№ 170, 2/1344; 2008 г., № 133, 2/1440;

2012 г., № 8, 2/1892; На цы я наль ны пра ва-

вы Ін тэр нэт-пар тал Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

23.01.2014, 2/2128) змя нен ні і да паў нен ні, 

вы клаў шы яго ў но вай рэ дак цыі:

«ЗА КОН 
РЭС ПУБ ЛІ КІ 
БЕ ЛА РУСЬ

АБ ЯКАС ЦІ І БЯС ПЕ ЦЫ ХАР ЧО ВАЙ 
СЫ РА ВІ НЫ І ХАР ЧО ВЫХ 
ПРА ДУК ТАЎ ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ 
І ЗДА РОЎЯ ЧА ЛА ВЕ КА

Гэ ты За кон на кі ра ва ны на ўдас ка на лен не 

пра ва вых, ар га ні за цый ных і эка на міч ных 

асноў дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў і іх бяс пе кі для жыц ця і 

зда роўя ча ла ве ка (да лей, ка лі не па зна ча на 

ін шае, — за бес пя чэн не якас ці і бяс пе кі хар-

чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў).

Ар ты кул 1. Асноў ныя тэр мі ны, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў гэ тым За ко не, 

і іх азна чэн ні

Для мэт гэ та га За ко на вы ка рыс тоў ва юц-

ца на ступ ныя асноў ныя тэр мі ны і іх азна-

чэн ні:

— бяс пе ка хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў — стан хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў, які свед чыць пра ад-

сут насць не да пу шчаль най ры зы кі, звя за най 

са шкод ным уз дзе ян нем на ча ла ве ка і яго 

бу ду чыя па ка лен ні, пры іх вы ка ры стан ні ва 

ўмо вах, якія рэ ка мен да ва ны;

— бія ла гіч на ак тыў ныя да баў кі да ежы — 

пры род ныя, ідэн тыч ныя пры род ным хар-

 чо выя і (або) бія ла гіч на ак тыў ныя рэ чы вы, 

а так са ма пра бія тыч ныя мік ра ар га ніз мы, 

пры зна ча ныя для не па срэд на га ўжы ван ня 

ча ла ве кам або ўвя дзен ня ў склад хар чо вых 

пра дук таў у мэ тах уз ба га чэн ня яго ра цы ё-

ну хар ча ван ня, якія не з'яў ля юц ца адзі най 

кры ні цай ежы;

— вы твор ца — юры дыч ная асо ба не за-

леж на ад яго ар га ні за цый на-пра ва вой фор-

мы, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, якія 

ажыц цяў ля юць ад свай го імя вы твор часць 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў 

для рэа лі за цыі на быт чы кам (спа жыў цам) 

і якія ня суць ад каз насць за ад па вед насць 

гэ тых хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў уста ноў ле ным па тра ба ван ням да іх 

якас ці і бяс пе кі;

— якасць хар чо вых пра дук таў — су-

куп насць улас ці вас цей і ха рак та рыс тык 

хар чо вых пра дук таў, якія аб умоў лі ва юць 

іх здоль насць за да валь няць фі зі я ла гіч ныя 

па трэ бы ча ла ве ка ў ежы пры звы чай ных 

умо вах вы ка ры стан ня, ад па вед насць гэ тых 

улас ці вас цей і ха рак та рыс тык аба вяз ко вым 

для вы ка нан ня па тра ба ван ням тэх ніч ных 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, і (або) да ку-

мен там вы твор цы, і (або) гра ма дзян ска-пра-

ва вым да га во рам, за клю ча ным вы твор цам, 

і (або) па тра ба ван ням, пра вы ка нан не якіх 

вы твор ца ў доб ра ах вот ным па рад ку за явіў 

ін шым спо са бам, а ў да чы нен ні да бія ла гіч на 

ак тыў ных да ба вак да ежы — так са ма су-

куп насць улас ці вас цей, якія за бяс печ ва юць 

эфек тыў насць бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак 

да ежы пры ўмо ве іх вы ка ры стан ня ў мэ тах, 

для якіх яны пры зна ча ны;

— якасць хар чо вай сы ра ві ны — су куп-

насць улас ці вас цяў і ха рак та рыс тык хар чо-

вай сы ра ві ны, якія вы зна ча юць яго пры дат-

насць для вы ка ры стан ня ў мэ тах, для якіх 

яна пры зна ча на, ад па вед насць гэ тых улас-

ці вас цяў і ха рак та рыс тык аба вяз ко вым для 

вы ка нан ня па тра ба ван ням тэх ніч ных нар ма-

тыў ных пра ва вых ак таў, і (або) да ку мен там 

вы твор цы, і (або) гра ма дзян ска-пра ва вым 

да га во рам, якія за клю ча ныя вы твор цам, і 

(або) па тра ба ван ням, пра вы ка нан не якіх 

вы твор ца ў доб ра ах вот ным па рад ку за явіў 

ін шым спо са бам;

— кры тыч ная кант роль ная кроп ка — этап 

вы твор час ці, пе ра пра цоў кі (апра цоў кі), рэа-

лі за цыі, за хоў ван ня, транс пар та ван ня хар-

чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, на 

якім мо гуць быць ужы тыя ме та ды вы твор-

ча га, у тым лі ку ла ба ра тор на га або ін ша га, 

кант ро лю і пры ня ты ме ры па за бес пя чэн ні 

бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў для жыц ця і зда роўя ча ла ве ка;

— ма тэ ры я лы і вы ра бы, што кан так ту юць 

з хар чо вай сы ра ві най і хар чо вы мі пра дук та-

мі (да лей, ка лі не па зна ча на ін шае, — ма тэ-

ры я лы і вы ра бы), — ма тэ ры я лы і вы ра бы, 

якія, не з'яў ля ю чы ся кам па не нта мі хар чо-

вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, пры-

мя ня юц ца для вы твор час ці, упа коў ван ня, 

рэа лі за цыі, за хоў ван ня, транс пар та ван ня 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў і 

іх вы ка ры стан ня;

— аба рот хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў — рас пра цоў ка хар чо вых пра дук-

таў, пе ра пра цоў ка (апра цоў ка), рэа лі за цыя, 

за хоў ван не, транс пар та ван не, вы ка ры стан-

не, зні шчэн не, уты лі за цыя, увоз у Рэс пуб лі-

ку Бе ла русь, вы ваз з Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— пар тыя хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў — пэў ная коль касць хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых вы ра баў ад на го най мен-

ня, ад ноль ка ва ўпа ка ва ных, вы раб ле ных 

ад ным вы твор цам з ад ной зы ход най сы ра-

ві ны і ма тэ ры я лаў у ад па вед нас ці з ад ным 

тэх ніч ным нар ма тыў ным пра ва вым ак там у 

га лі не тэх ніч на га нар мі ра ван ня і стан дар ты-

за цыі і (або) ін шы мі да ку мен та мі вы твор цы ў 

пэў ны пра ме жак ча су, якая су пра ва джа ец ца 

та ва ра су пра ва джаль ны мі да ку мен та мі, якія 

за бяс печ ва юць на гляд за хар чо вай сы ра ві-

най і хар чо вы мі пра дук та мі і па цвяр джа юць 

іх якасць і бяс пе ку;

— пе ра пра цоў ка (апра цоў ка) — цеп-

ла вая апра цоў ка (акра мя за ма рож ван ня і 

аха лодж ван ня), вэн джан не, кан сер ва ван-

не, па спя ван не, скваш ван не, па сол, суш ка, 

ма ры на ван не, кан цэнт ра ван не, эк страк цыя, 

эк стру зія або спа лу чэн не гэ тых пра цэ саў;

— хар чо вая да баў ка — рэ чы ва, су месь 

рэ чы ваў, якія ма юць або не ма юць улас ную 

хар чо вую каш тоў насць, звы чай на не ўжы ва-

юц ца ча ла ве кам не па срэд на ў ежу, на ўмыс-

на ўвод зяц ца ў хар чо вую сы ра ві ну і хар чо-

выя пра дук ты з тэх на ла гіч най мэ тай і (або) 

функ цы яй пры іх вы твор час ці, за хоў ван ні і 

транс пар та ван ні, што пры во дзіць або мо жа 

пры вес ці да та го, што гэ тыя рэ чы вы, су месь 

рэ чы ваў або пра дук ты іх уза е ма дзе ян ня з 

ін шы мі рэ чы ва мі ста но вяц ца кам па не нта мі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— хар чо вая каш тоў насць хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў — комп лекс 

улас ці вас цяў хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў, што за бяс печ ва юць фі зі я-

ла гіч ныя па трэ бы ча ла ве ка ў не аб ход ных 

рэ чы вах і энер гіі;

— хар чо выя пра дук ты — пра дук ты жы-

вёль на га, рас лін на га, мік ра бія ла гіч на га, мі-

не раль на га, штуч на га або бія тэх на ла гіч на га 

па хо джан ня ў на ту раль ным, пе ра пра ца ва-

ным (апра ца ва ным) вы гля дзе, якія пры зна-

ча ны для ўжы ван ня ча ла ве кам у ежу, у тым 

лі ку спе цы я лі за ва ныя хар чо выя пра дук ты, 

піт ная ва да, рас фа са ва ныя ў ёміс тас ці, піт-

ная мі не раль ная ва да, без ал ка голь ныя на-

поі, бія ла гіч на ак тыў ныя да баў кі да ежы, 

ал ка голь ная пра дук цыя;

— пры ду ма ная (ары гі наль ная) наз ва 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў — 

сло ва або сло ва злу чэн не, якія мо гуць 

да паў няць най мен не хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў. Та кая наз ва мо жа не 

ад люст роў ваць іх спа жы вец кіх улас ці вас цяў 

і не па він на за мя няць най мен не хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— хар чо вая сы ра ві на — пра дук ты жы-

вёль на га, рас лін на га, мік ра бія ла гіч на га, мі-

не раль на га, штуч на га або бія тэх на ла гіч на га 

па хо джан ня, а так са ма піт ная ва да, якія вы-

ка рыс тоў ва юц ца для вы твор час ці хар чо вых 

пра дук таў;

— вы твор часць хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў — су куп насць або 

спа лу чэн не эта паў тэх на ла гіч на га пра цэ су 

ства рэн ня хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў, якія пас ля доў на вы кон ва юц ца 

для іх рэа лі за цыі;

— на гляд за хар чо вай сы ра ві най і хар чо-

вы мі пра дук та мі — маг чы масць да ку мен-

тар на (на па пя ро вых і (або) элект рон ных 

нось бі тах) уста навіць вы твор цу і на ступ-

ных улас ні каў, якія зна хо дзяц ца ў аба ро це 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

акра мя кан чат ко ва га спа жыў ца, а так са ма 

мес ца па хо джан ня (вы твор час ці) хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— рас пра цоў ка хар чо вых пра дук таў — 

ства рэн не ўзо раў і (або) нар ма тыў на-тэх ніч-

най да ку мен та цыі, не аб ход ных для ар га ні за-

цыі вы твор час ці хар чо вых пра дук таў;

— рэа лі за цыя хар чо вай сы ра ві ны і хар-

чо вых пра дук таў — про даж і ін шыя спо са бы 

ад чу жэн ня хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў;

— спе цы я лі за ва ныя хар чо выя пра дук ты — 

пры зна ча ныя для мэт бяс печ на га ўжы -

ван ня асоб ны мі ка тэ го ры я мі спа жыў цоў 

хар чо выя пра дук ты, для якіх уста ноў ле ны 

па тра ба ван ні да коль кас ці і (або) су ад но сін 

асоб ных рэ чы ваў аль бо ўсіх рэ чы ваў і кам-

па не нтаў, і (або) якіх зме не ная коль касць і 

(або) су ад но сі ны асоб ных рэ чы ваў ад нос на 

на ту раль най іх коль кас ці ў та кіх хар чо вых 

пра дук тах, і (або) у склад якіх уклю ча ны рэ-

чы вы аль бо кам па не нты (акра мя хар чо вых 

да ба вак і ара ма ты за та раў), якія не пры сут-

ні ча лі пер ша па чат ко ва і (або) у да чы нен ні 

да якіх вы твор ца за яў ляе пра іх ля чэб ныя, 

ды е тыч ныя і (або) пра фі лак тыч ныя ўлас-

ці вас ці;

— тэр мін прыдатнасці хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў — пе ры яд 

ча су, на пра ця гу яко га хар чо вая сы ра ві-

на і хар чо выя пра дук ты па він ны цал кам 

ад па вя даць па тра ба ван ням бяс пе кі, якія 

прад' яў ля юц ца да іх, і ўста ноў ле ныя ак та мі 

за ка на даў ства, тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі 

Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за і ін шы мі між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра зій скага 

эка на міч на га са ю за, а так са ма за хоў ваць 

свае спа жы вец кія ўлас ці вас ці, за яў ле ныя 

ў мар кі роў цы, і па за кан чэн ні яко га яны 

не пры дат ныя для вы ка ры стан ня па пры-

зна чэн ні;

— фаль сі фі ка ва ная хар чо вая сы ра ві на і 

хар чо выя пра дук ты — вы раб ле ныя і (або)

уцягнутыя ў аба рот хар чо вая сы ра ві на і 

хар чо выя пра дук ты з на ўмыс на зме не ны мі 

скла дам, і (або) улас ці вас ця мі, і (або) ха-

рак та рыс ты ка мі, якія змя ня юць іх хар чо вую 

каш тоў насць, і (або) на ўмыс на зме не най 

ін фар ма цы яй аб скла дзе і (або) вы твор-

цы, і (або) на ўмыс на на да дзе ны мі знеш нім 

вы гля дам і (або) асоб ны мі ўлас ці вас ця мі 

пэў на га віду хар чо вай сы ра ві ны або хар-

чо вых пра дук таў, але якія не мо гуць быць 

ад не се ны да хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў, за якія яны вы да юц ца.

Ар ты кул 2. Пра ва вое рэ гу ля ван не ад но сін 

у га лі не за бес пя чэн ня якас ці 

і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў

Ад но сі ны ў га лі не за бес пя чэн ня якас-

ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў рэ гу лю юц ца гэ тым За ко нам, ін-

шы мі ак та мі за ка на даў ства, між на род ны мі 

да га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма 

тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў-

ра зій ска га эка на міч на га са ю за і ін шы мі між-

на род на-пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць 

пра ва Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Ад но сі ны, звя за ныя з уво зам у Рэс пуб-

лі ку Бе ла русь і (або) вы ва зам з Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў, рэ гу лю юц ца гэ тым За ко нам, за ка на-

даў ствам аб знеш не эка на міч най дзей нас ці, 

аб мыт ным рэ гу ля ван ні, а так са ма між на род-

ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, між-

на род на-пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць 

пра ва Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Ка лі між на род ным да га во рам Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь уста ноў ле ны ін шыя пра ві лы, 

чым тыя, якія зме шча ны ў гэ тым За ко не, 

то пры мя ня юц ца пра ві лы між на род на га да-

га во ра.

Па тра ба ван ні гэ та га За ко на не пе ра шка-

джа юць уста наў лен ню за ка на даў чы мі ак та мі, 

якія рэ гу лю юць пы тан ні за бес пя чэн ня рэ жы-

маў над звы чай на га або ва ен на га ста но ві шча, 

ін шых пра ві лаў, чым тыя, якія ўста ноў ле ны гэ-

тым За ко нам і ін шы мі ак та мі за ка на даў ства ў 

га лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў.

Ар ты кул 3. Сфе ра дзе ян ня гэ та га 

За ко на

Гэ ты За кон рэ гу люе ад но сі ны ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў.

Дзе ян не гэ та га За ко на не рас паў сюдж-

ва ец ца на фі зіч ных асоб, якія не з'яў ля юц ца 

ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі і якія 

ажыц цяў ля юць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў.

Ар ты кул 4. Асноў ныя прын цы пы дзяр-

жаў най па лі ты кі ў га лі не за-

бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў

Асноў ны мі прын цы па мі дзяр жаў най па лі-

ты кі ў га лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў 

з'яў ля юц ца:

— за ха ван не роў на сці пра воў юры дыч-

ных асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры маль-

ні каў на ажыц цяў лен не дзей нас ці ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— прэ зумп цыя доб ра сум лен нас ці юры дыч-

ных асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 

якія ажыц цяў ля юць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— не да пу шчаль насць не за кон на га ўмя-

шан ня дзяр жаў ных ор га наў і ін шых дзяр жаў-

ных ар га ні за цый у дзей насць юры дыч ных 

асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якія 

ажыц цяў ля юць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— ад каз насць дзяр жаў ных ор га наў і ін-

шых дзяр жаў ных ар га ні за цый за за бес пя-

чэн не якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў.

Ар ты кул 5. Паў на моц твы Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі-

не за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў вы зна чае 

адзі ную дзяр жаў ную па лі ты ку і ажыц цяў-

ляе ін шыя паў на моц твы ў ад па вед нас ці з 

Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, гэ тым 

За ко нам і ін шы мі за ка на даў чы мі ак та мі.

(Працяг на стар. 6)

ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
АБ УНЯ СЕН НІ ЗМЯ НЕН НЯЎ І ДА ПАЎ НЕН НЯЎ У ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 

«АБ ЯКАС ЦІ І БЯС ПЕ ЦЫ ХАР ЧО ВАЙ СЫ РА ВІ НЫ І ХАР ЧО ВЫХ ПРА ДУК ТАЎ 
ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ І ЗДА РОЎЯ ЧА ЛА ВЕ КА»

Пры ня ты Па ла тай прад стаў ні коў 7 чэр ве ня 2018 го да

Адоб ра ны Са ве там Рэс пуб лі кі 28 чэр ве ня 2018 го да


