
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
08 липня  2020 р.                                                             №  39/3 

 
Про проект Закону про внесення змін до Закону України  

"Про зовнішньоекономічну діяльність"  

щодо заборони імпорту фуа-гра 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони імпорту фуа-гра, поданий 

народним депутатом України А.В. Яценком (реєстр. № 3580 від 03.062020 р.), 

Комітет відмічає. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, 

є "заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства щодо охорони тварин 

під час годування до законодавства ЄС у відповідності до Угоди про асоціацію, 

зокрема, логічне завершення процесу заборони виробництва фуа-гра". 

Проект системно пов'язаний з проєктом Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо 

удосконалення захисту тварин під час годування" реєстр. № 2802 від 24.01.2020  

та розроблений з метою заборони в Україні імпорту фуа-гра. 

За висновком Комітету з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом законопроект відповідатиме міжнародно-правовим зобов’язанням в 

сфері європейської інтеграції лише у випадку  застосування аналогічних заходів 

щодо виробництва та розповсюдження фуа-гра на внутрішньому ринку до або 

одночасно з прийняттям законопроекту реєстр. № 2802. 

За висновком Головного науково-експертного управління прийняття 

рішення щодо внесеного проекту має бути синхронізоване з прийняттям рішення 

щодо проекту Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" 

щодо удосконалення захисту тварин під час годування» (реєстр. № 2802 від 

24.01.2020), з яким внесений проект системно пов’язаний, та, яким пропонується 

встановити заборону "здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок 

та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки) та її продажу". 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримує 

законопроект, але також зазначає, що вирішення питання вбачається можливим 

за умови одночасного встановлення заборони виробництва та продажу 

відповідного товару та має бути синхронізоване з прийняттям рішення щодо 

внесеного проекту реєстр. № 2802. 

 

Комітет вирішив: 



 

 1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо заборони 

імпорту фуа-гра. 

 

 2. Висновок направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

 Голова Комітету                                                         О.Бондаренко 


