ЗНАКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНИМ НОРМАМ
ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

ХАРЧОВІ ДОМІШКИ
Природні, ідентичні природним або штучно синтезовані речовини – інгредієнти, які
додають у їжу з технологічних міркувань. Наприклад, харчові домішки можуть додаватися для збільшення терміну зберігання (консерванти), забарвлення (барвники),
підсилення смаку, стабілізації текстури, консистенції та забезпечення привабливого
зовнішнього вигляду.
Індекс «Е», який дуже часто можна побачиЗвичайне
яблуко
ти на маркуванні харчових продуктів, визнамістить:
чає певну харчову домішку у відповідності до
номеру класифікатора Європейського Союзу.
Будь-який харчовий продукт переробки
містить харчові домішки, до яких також відE300 E330 E334 E363
носяться сіль, лимонна та оцтова кислота
тощо, що традиційно застосовуються людE375 E375 E101 E140
ством з давніх-давен для приготування їжі.
Але розвиток хімічної та харчової промислоE160a
E163
E181
E260
вості надав можливості виробникам застосовувати, крім того, сотні харчових домішок
E270 E280 E296
синтетичного походження, більшість з яких
при постійному вживанні викликають низку
E440 E620 E921
хронічних захворювань.
Небезпечні
Е 320

Бутил гідрооксианізол

Е 433, Полісорбат
Е 434

Нейтральні
Антиоксиданти
Е 322 Лецитин
Е 330 Лимонна кислота
Е 334 Винна кислота
Е 363 Бурштинова кислота
Е 375 Ніацин
Стабілізатори
Е 406 Агар
Е 407
Е 410
Е 412
Е 414
Е 422
Е 445

Позначення
сертифікованих
систем управління

Національні
знаки відповідності

Е 440

Аскорбінова кислота

Знак відповідності
вимогам усіх
обов’язкових
державних норм
в Україні

Позначення інформує про
сертифіковану систему
управління виробництвом
згідно з вимогами
міжнародного стандарту
ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001)

Е 476 Полігліцерин
Е 500 Карбонат натрію
Е 1510 Спирт етиловий
Е 1520 Пропілен гліколь
Підсилювачі смаку, підсолоджувачі
Е 950 Ацесульфам калію
Е 620 Глютамінова кислота
Е 951 Аспартам
Е 952 Цикламат натрію
Е 954 Сахарин
Барвники
Е 102 Тартразін
Е 120 Кармін
Е 100
Е 104 Хімоліковий жовтий
Е 153 Рослинне вугілля
Е 101
Е 110
Захід сонця
Е 160 Каротин
Е 140
Е 122 Азорубін
Е 170 Крейда
Е 162
Е 124 Понсо
Е 181
Танін
Е 163
Е 129 Чарівний червоний
Е 164
Е 131
Синій патентований
Е 132 Індигокармін
Е 133 Діамантовий синій
Е 142 Зелений S
Е 150 Цукровий колер
Е 152 "Вугілля"
Е 171
Діоксид титану
Консерванти
Е 210 Бензойна кислота
Е 200 Сорбінова кислота
Е 210+ Канцероген бензол
Е 202 Сорбат калію
Е 300
Е 211
Бензоат натрію
Е 260 Оцтова кислота
Е 211 + Канцероген бензол
Е 270 Молочна кислота
Е 300
Е 220 Діоксид сірки
Е 290 Діоксид вуглецю
Е 222 Гідросульфіт натрію
Е 396 Яблучна кислота
Е 239 Уротропін
Е 250 Нітрит натрію

Знаки відповідності
вимогам органічних
стандартів та правил

Знак екологічного
маркування в Україні

Знак підтвердження
вимогам ЄС щодо
органічного
виробництва

Єдиний шлях для споживача зробити
усвідомлений вибір продукції, враховуючи
її вплив на стан здоров'я та довкілля, –
приділяти належну увагу маркуванню
етикеток і упаковки.
Саме маркування здатне надати достатньо
інформації про товар. Головне – навчитися
його уважно читати і правильно розуміти.

Знак відповідності
вимогам усіх
обов’язкових
державних норм
та стандартів
в Російській
Федерації

Позначення інформує про
сертифіковану систему
управління екологічними
аспектами виробництва
згідно з вимогами
міжнародного стандарту
ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001)

ОРГАНІК

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

СТАНДАРТ

Знак екологічного
маркування у Росії

Знак відповідності
органічним стандартам
«Органік стандарт»
(Україна)

Знак відповідності
вимогам усіх
обов’язкових
державних норм
та стандартів в
Республіці Білорусь

Позначення інформує про
сертифіковану систему
управління безпекою
виробництва згідно з
вимогами міжнародного
стандарту OHSAS 18001

Знак екологічного
маркування ЄС

Знак підтверджує, що
продукція вироблена
на території Німеччини
і відповідає вимогам
ЄС щодо органічного
виробництва (Німеччина)

Ìàñà íåòòî 75 ã/g
Вогненебезпечний

Шкідливий

Їдкий

Токсичний
1

ISO 22000
Позначення інформує про
сертифіковану систему
управління безпечністю
харчових продуктів і є
гарантією виробника,
що харчовий продукт є
безпечним на момент його
споживання

М’яке прання

Делікатне
прання

Прання заборонено,
слід піддавати хімічній
чистці

Прати у холодній воді
(до 30 °С)

Тільки ручне прання.
Не терти, не віджимати.

Не віджимати

Можна сушити

Не сушити
(використовується
разом з «Не прати»)

Можна віджимати та
сушити у пральній
машині

Не можна віджимати
та сушити
у пральній машині

Сушити при низькій
температурі

М'яке віджимання
та сушіння
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HDPE

Знак екологічного
маркування в
Німеччині

Знак відповідності
міжнародним
органічним стандартам
ІСЕА (Італія)

Подразнюючий

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ЯРЛИКАХ ТОВАРІВ
Позначення
способу сушіння

2

2
Вибухонебезпечний

Небезпечний
для довкілля

Радіоактивний

Позначення
способу чистки

Суха чистка (хімчистка)

Хімчистка
не дозволена

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗНАКИ НА УПАКОВЦІ

Позначення
способу прасування

Можна прасувати

Не прасувати

15
0
2
6
0
06
15
0
2
7
0
06

UA

1
0
/
1
/245

Знак нетто – означає вагу без
упаковки

Замкнутий цикл (виробництво –
застосування – утилізація) вказує,
що дана упаковка придатна для
подальшої переробки

Термін придатності

Пакувальний матеріал вироблений
з повторно переробленої
сировини

Номер партії

Упаковку від продукту слід
викинути в урну

Продукцію слід оберігати від
вологи
Хімчистка з будь-яким
розчинником

Чистка з використанням вуглеводню,
хлорного етилену

Можна відбілювати

Не можна відбілювати

Прасувати при
високій температурі
(до 200 °С)

Прасувати при
середній температурі
(до 150 °С)

Прасувати при низькій
температурі (до 110 °С)

Не відпарювати

Штрихове кодування

Цей знак вказує на те, що товар
герметично упакований

Знак означає, що товар містить
небезпечні речовини і потребує
спеціальних умов для утилізації

QR-код – матричний двовимірний
штрих-код для зчитування
мобільними пристроями

Знак означає, що прилад має
елементи, вироблені зі скла або
іншого крихкого матеріалу

Знак означає, що товар
вироблений з матеріалу, який
придатний для контакту
з харчовими продуктами

Знак означає, що марковану
ним продукцію слід берегти від
нагрівання

Продукцію слід берегти від
випромінювання

Знак показує граничне значення
температурного режиму
зберігання (застосування)

Знак вказує на місце центру
тяжіння упакованого товару

Знак вказує на те, що товар
потрібно зберігати і переміщувати
у вертикальному положенні
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Відповідає державним нормам для дитячої
косметики в Україні
Національний знак маркування, який підтверджує
екологічні переваги сертифікованої продукції
згідно ISO 14024
Вага без упаковки, г
1. Код країни (Україна)
2. Код виробника
3. Код товару
4. Контрольна цифра
5. Знак товару, виготовленого по ліцензії
Знак вказує, що дана упаковка придатна для
подальшої переробки. Цифра в середині
трикутника – тип матеріалу (пластик), напис внизу
– це код пластику (PE-НD – поліетилен високої
щільності)

Розчинник
Субстанція з ефірних масел і масел рослинного походження.
Пом’якшувач
Ефективна денатуруюча і вологоутримуюча речовина, розчинник і
косметична віддушка

Polyglyceryl –
2 Dipolyhydroxystearate
(полігліцерил –
2 діполігідроксістеарат)
Peg-30 Dipolyhydroxystearate (ПЕГ-30
діполігідроксістеарат)
Cera Alba (бджолиний
віск)
Zinc Stearate (стеарат
цинку)

Емульгатор, одержаний з гліцерину і масла рицини – з'єднує масло і
воду в емульсію

Magnesium Sulfate
(сульфат магнія)
Olea Europaea Fruit
Oil (олія оливи
європейської)
Squalene (сквалеон)

Hydrolyzed Milk Protein (гідролізований
молочний протеїн)
Panthenol (про-вітамін
B5)
Tocopherоl Acetate,
d-alfatocopherol E
(токоферол, вітамін Е)
Parfum (парфум)
Phenoxyethanol
Caprylyl Glycol
(каприліл гліколь)

Складається з гліцерину і натуральних жирних кислот. Прозора,
в'язка, безбарвна рідина. Діє як м'який для шкіри емульгатор

Aqua (вода)
Isopropyl Palmitate
(ізопропілпальмітат)
Propylene Glycol
(пропіленглiколь)
Ethylhexyl stearate (етилгексил
стеарат)
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate
(полігліцерил полірицинолеат)
Butylene Glycol (бутиленгліколь)

Hexyldecanol
Hexyldecyl Laurate
(гексілдеканол)
Glycerin (гліцерин)
Panthenol (про-вітамін B5)

Butyrospermum Parkii Butter
(масло Ши)
Prunus Amygdalus Dulcis Oil
(масло солодкого миндаля)
Glyceryl Oleate (гліцерілолеат)

Бджолиний віск використовується як зв'язувальна речовина,
стабілізатор емульсій, ароматичний інгредієнт
Аніонна ПАР (поверхнево-активна речовина). Використовується
як наповнювач у складі пудри (до 15%), як структуроутворювач і
стабілізатор – у косметичних кремах
Неорганічна речовина, сіль магнію та сірчаної кислоти (MgSO4), містить
магній в біодоступній формі, який поглинається шкірою і розслабляє
м'язи, знімає напругу і зменшує запальні процеси
Антиоксидант
Надає пом'якшувальну, зволожуючу і бактерицидну дії, сприяє
проникненню інших активних компонентів косметичних засобів у
глибокі шари епідермісу. Надає шкірі гладкість і м'якість за рахунок
відновлення «прогалин» у захисному шарі
Дуже поживний білок, який містить багато амінокислот. Дуже
корисний для шкіри, допомагає зробити її еластичною, м'якою,
зволоженою, має регенеруючі властивості

Allantoin (алантоїн)
Magnesium sulfate (сульфат
магнію)
Cera Alba (бджолиний віск)
Heliotropine (геліотропін)
Tocopherol (вітамін E)

Zinc Stearate (стеарат цинку)

Антистатик, зволожувач. Поліпшує регенерацію клітин. Має
протизапальну дію. Створює на шкірі зволожуючу плівку

Parfum (парфум)

Жиророзчинний вітамін, відомий як вітамін краси. Унікальна
властивість вітаміну Е – здатність захищати жири від окислення, що
важливо для нормального функціонування серцево-судинної системи

p-Anisic Acid (анісова кислота)

Суміш запахів
Консервант, антисептик, засіб для відлякування комах
Натуральний пом’якшувач з плодів кокоса, зменшує втрату вологи
шкірою, надає їй гладкість і м'якість, має антибактеріальний і
заспокійливий ефект

* умовні товари з різним складом

2

HDPE

Aqua (вода)
Ethylhexyl stearate
(етилгексил стеарат)
Glycerin (гліцерин)

*згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14024

Позначення
способу прання

3

3

2

КРЕМ №1*

ISO 18001

Знак, що вказує
на загальну
безпеку продукції
у відповідності до
Директив «нового
підходу» ЄС

Куркумін
Рибофлавін
Хлорофіл
Бетанін
Антоціан
Шафран

04 /2017 C
4135075200

1

Sodium Hydroxide (гідроксид
натрію)
Citric Acid (лимонна кислота)
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КРЕМ №3*
Об’єм
без упаковки, мл
Дата виготовлення
та номер партії

150 ìë

ISO 14001

Пектин

Карагенан
Камедь рожкового
дерева
Гуарова камедь
Гуміарабік
Гліцерин
Гліцеринові ефіри
деревної смоли

РОЗУМІННЯ
МАРКУВАННЯ –
ШЛЯХ ДО СТАЛОГО
СПОЖИВАННЯ

ISO 9001

Корисні
Е300

Знаки маркування,
що вказують на
загальну екологічну
перевагу продукції *

КРЕМ №2*
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Інформує про сертифіковану систему
управління виробника згідно з вимогами
міжнародного стандарту
ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001)
Єдиний знак обігу продукції на ринку
країн-членів Митного союзу

Єдиний знак обігу продукції
на ринку країн-членів
Митного союзу
1. Код країни (Україна)
2. Код виробника
3. Код товару
4. Контрольна цифра
5. Знак товару, виготовленого по
ліцензії
Знак вказує, що дана упаковка
придатна для подальшої переробки.
Цифра в середині трикутника – тип
матеріалу (пластик), напис внизу –
це код пластику (PE-НD – поліетилен
високої щільності)

Розчинник
Синтетичний компонент, отриманий з жирних кислот.
Антистатик, сполучний агент, пом'якшувач, зволожувач,
розчинник.
Позначений знаком «Небезпечно»
Ця речовина – продукт нафтохімічної промисловості.
Абсорбує вологу і повністю розчиняється у воді
Субстанція з ефірних масел і масел рослинного походження.
Пом'якшувач
Емульгатор, одержаний з рицинолевої кислоти і гліцерину.
Використовується для забезпечення однорідності продукту
Виконує роль підсилювача або консерванта, регулює
водний баланс шкірного покриву, утворює захисну плівку
на шкірі, охороняє її від сухості, надає особливу м'якість і
еластичність
Цетилові спирти, синтетичний зволожуючий засіб.
Застосовується як структуроутворюючий компонент
у кремах і стабілізатор емульсій
Ефективна денатуруюча і вологоутримуюча речовина,
розчинник і косметична віддушка
Антистатик, зволожувач. Поліпшує регенерацію клітин. Має
протизапальну дію. Створює на шкірі зволожуючу плівку

Масло Ши вважається одним з найефективніших і цінних
інгредієнтів. Воно сприяє зволоженню і пом'якшенню шкіри
Масло широко використовується в косметології, містить
вітаміни групи В, вітаміни А, Е і F
Речовина, отримана з рослинних олій з високим вмістом
олеїнової кислоти. Стабілізатор і емульгатор. Має
пом'якшуючу та імуностимулюючу дію, забезпечує хорошу
проникність для інших косметичних компонентів
Синтетичний компонент, отриманий з сечовини або з трави
живокосту шляхом окислення сечової кислоти
Неорганічна речовина, сіль металу магнію та сірчаної
кислоти (MgSO4), містить магній в біодоступній формі, який
поглинається шкірою і розслабляє м'язи, знімає напругу і
зменшує запальні процеси
Бджолиний віск використовується як зв'язувальна
речовина, стабілізатор емульсій, ароматичний інгредієнт
Ароматичний альдегід. Має протизапальну дію
Вітамін Е є потужним антиоксидантом, необхідний для
нормального функціонування імунної системи, покращує
живлення клітин, сприятливо впливає на периферичний
кровообіг, запобігає утворенню тромбів і зміцнює стінки судин
Аніонна ПАР (поверхнево-активна речовина).
Використовується як наповнювач у складі пудри (до 15%), як
структуроутворювач і стабілізатор – у косметичних кремах
Суміш запахів
Міститься в анісовій, фенхелевій та інших ефірних оліях.
Має антисептичні і антимикробні властивості
Дуже корозійний, залишає сильні опіки. Може заподіяти
серйозну шкоду очам. Шкідливий при контакті зі шкірою або
при вдиханні. Позначений знаком «Небезпечно»
Контроль за pH, желатиновий компонент, відлущуючий
агент. Позначений знаком «Небезпечно»

Цей знак показує граничне значення
температурного режиму зберігання
(застосування)
Ìàñà íåòòî 75 ã/g

Вага без упаковки, г
Відповідає державним нормам для
дитячої косметики в Молдові
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1. Код країни (Україна)
2. Код виробника
3. Код товару
4. Контрольна цифра
5. Знак товару, виготовленого по ліцензії

Aqua (вода)

Розчинник

Vegetable Oil (рослинна олія)

Має пом'якшувальну і протизапальну дії. Зміцнює
водний баланс шкіри, запобігає втраті вологи

Stearic Acid (стеаринова кислота)

Жирна кислота, вироблена з масла овочів,
пом'якшувальний засіб

Glyceryl Stearate (гліцерилстеарат)

Суміш моно- і діефірів стеарину і гліцерину.
Застосовується в якості стабілізуючого і
структуруючого компонента (у кількості 0,5-7%)
для отримання емульсій. Корисний для сухої і
обвітреної шкіри

Glycerin (гліцерин)

Це ефективна денатуруюча і вологоутримуюча
речовина, розчинник і косметична віддушка

Cetearyl Alcohol (цетеаріловий спирт)

Виготовляється з олії кокосового горіха, в косметиці
використовується як розчинник, емульгатор,
згущувач, структурна основа для інших інгредієнтів

Panthenol (про-вітамін B5)

Антистатик, зволожувач. Поліпшує регенерацію
клітин. Має протизапальну дію. Створює на шкірі
зволожуючу плівку

Parfum (парфум)

Суміш запахів

Sodium Hydroxide
(гідроксид натрію)

Дуже корозійний, залишає сильні опіки. Може
заподіяти серйозну шкоду очам. Шкідливий при
контакті зі шкірою або при вдиханні.
Позначений знаком «Небезпечно»

Hypericum Perforatum
Extract Oil-SC-[CO₂]

Екстракт звіробою звичайного

Phenoxyethanol (феноксіетанол)

Консервант, антисептик, засіб для відлякування
комах

Methyl-, Ethyl-, Butyl-, Isobutyl-, Propylparaben (парабени)

Ефіри пара-оксибензойної кислоти і спиртів:
метилового – метилпарабен, етилового –
етилпарабен, пропилового – пропилпарабен тощо,
використовуються як консерванти, відрізняються за
вираженістю антимікробної активності.
Позначений знаком «Небезпечно»

BHA (саліцилова кислота)

Має протизапальні та антибактеріальні властивості,
відлущує відмерлі клітини з поверхні шкіри і
зменшує вироблення шкірного сала

BHT (бутилгідрокситолуол)

Синтетичний компонент.
Антиоксидант.
Може викликати алергію.
Позначений знаком «Небезпечно»

Benzyl Salicylate
(бензілсаліцілат)

Синтетичний компонент.
Поглинач ультрафіолетових променів

Butylphenyl Methylpropional
(бутилфенил метилпропіналь)

Синтетичний ароматизатор.
Позначений знаком «Небезпечно»

ВИВЧЕННЯ МАРКУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧОГО КРЕМУ
Виставка «Стале споживання для сталого розвитку України» створена в рамках
проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного
середовища та покращення якості життя».
Проект впроваджується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.
Виконавець проекту: Всеукраїнська громадська організація «Жива планета».
Розробник:
Інститут
екологічного
управління
та
збалансованого
природокористування.

