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Про проект Закону про матеріали і предмети,  

що контактують з харчовими продуктами 

(реєстр. № 4568 від 04.01.2021) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, 

відповідно до предметів відання, розглянув проект Закону про матеріали і 

предмети, що контактують з харчовими продуктами (реєстр. № 4568  

від 04.01.2021), внесений народними депутатами України Мезенцевою М.С., 

Кравчуком Є.М., Люботою Д.В. та іншими народними депутатами України, та 

відзначає наступне. 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект спрямований на 

комплексне врегулювання вимог до безпечності матеріалів і предметів, що 

контактують з харчовими продуктами та спрямований на забезпечення захисту 

здоров’я громадян та інтересів споживачів. 

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття законопроекту 

є мінімізація ризиків завдання шкоди здоров’ю громадян від споживання 

харчових продуктів та забезпечення виконання Україною міжнародних 

зобов’язань щодо наближення законодавства України до вимог законодавства 

Європейського Союзу та міжнародних стандартів у сфері безпечності та якості 

харчових продуктів. 

Законопроектом пропонується імплементувати у національне 

законодавство положення чотирьох актів ЄС, та спрямований на реалізацію 

Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема:  

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004  

від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими 

продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС; 

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 282/2008  

від 17 березня 2008 р. щодо переробленої пластмаси та виробів, призначених для 

контакту з харчовими продуктами;  



2 

Регламенту Комісії (ЄС) 2023/2006 про належну виробничу практику 

матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами харчування; 

Регламент Комісії (ЄС) 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо активних та 

«інтелектуальних» матеріалів і предметів, призначених для контакту з 

харчовими продуктами.  

Для реалізації зазначеної мети пропонується внести зміни до таких 

законодавчих актів: Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону України  

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові  

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин». 

Законопроектом, зокрема пропонується: 

застосування термінології, що міститься у відповідному законодавстві ЄС; 

визначення повноважень органів виконавчої влади у сфері виробництва, 

обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими 

продуктами; 

встановлення загальних та специфічних вимог до матеріалів та предметів, 

що контактують з харчовими продуктами, включаючи активні та інтелектуальні 

матеріали та предмети; 

запровадження вимог до перероблених пластикових матеріалів та 

предметів, що контактують з харчовими продуктами; 

встановлення порядку державної реєстрації об'єктів, що використовуються 

у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами; 

закріплення вимог до маркування, декларування відповідності та вимоги 

до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з 

харчовими продуктами. 

Положення проекту Закону не стосуються предметів і матеріалів, що 

постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, 

матеріалів, що покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є 

частиною харчового продукту і можуть споживатись разом з ним, стаціонарного 

обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання, а 

також нехарчову продукцію, організаційно-правові засади обігу якої визначені  

Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, реалізація цього 

законопроекту сприятиме підвищенню рівня захисту здоров’я та інтересів 

споживачів, забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері 

виробництва та обігу харчових продуктів, предметів, що контактують 

з ними. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Державне 

агентство рибного господарства України висловили підтримку зазначеного 

законопроекту з урахуванням зауважень та пропозицій щодо неузгодженості 

деяких положень та термінів, зокрема, що законопроект не оперує термінами 

«відходи» або «рециклінг», але стосується поводження з відходами, оскільки 

застосовує словосполучення «видалення хімічного забруднення з пластикових 

матеріалів або предметів» та «зібрані та відсортовані пластикові матеріали і 

вироби після використання». 
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За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу 

проекту Закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими 

продуктами (реєстр. № 4568 від 04.01.2021), внесений народними депутатами 

України Мезенцевою М.С., Кравчуком Є.М., Люботою Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

3.  Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної 

політики. 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 
 


