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Про проєкт Закону про матеріали і предмети, що контактують з 

харчовими продуктами  

(реєстр. № 4568 від 04.01.2021) 

 

Розглянувши проєкт Закону про матеріали і предмети, що контактують 

з харчовими продуктами (реєстр. № 4568), поданий народним депутатом 

України Мезенцевою М.С. та іншими народними депутатами України, Комітет 

відзначає наступне.  

Розроблення законопроєкту обумовлено необхідністю зниження ризиків 

негативного впливу на здоров’я споживачів внаслідок використання 

матеріалів і предметів, що безпосередньо або опосередковано контактують з 

харчовими продуктами. 

Наразі в Україні це питання частково врегульовано Законом України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів». Проте, він містить лише одну статтю, яка стосується державної 

реєстрації матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, і 

не враховує значної кількості вимог, що містить європейське законодавство. 

Проєктом Закону передбачено імплементувати у національне 

законодавство положення  ряду  актів  Європейського  Союзу, а саме:  

1) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 

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

продуктами; 

2) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 282/2008 

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

для контакту з харчовими продуктами; 



3) Регламент Комісії (ЄС) № 2023/2006 про належну виробничу 

практику матеріалів та виробів, призначених для контакту з продуктами 

харчування; 

4) Регламент Комісії (ЄС) № 450/2009 від 29 травня 2009 р. щодо 

активних та “інтелектуальних” матеріалів та предметів, призначених для 

контакту з харчовими продуктами. 

Проєктом Закону передбачено: 

застосування термінології, що міститься у відповідному законодавстві 

Європейського Союзу; 

визначення повноважень центральних органів виконавчої влади; 

встановлення загальних та спеціальних вимог до матеріалів та 

предметів, що контактують з харчовими  продуктами, до перероблених  

пластикових матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами; 

встановлення порядку державної реєстрації об’єктів, що 

використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з 

харчовими продуктами, та особливостей державної реєстрації процесів 

переробки пластику; 

вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до 

забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з 

харчовими продуктами; 

положення щодо належної виробничої практики (GMP) під час 

виробництва матеріалів та предметів, що контактують з харчовими 

продуктами; 

положення щодо державного контролю та відповідальності операторів 

ринку. 

Положення законопроєкту 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». 

Прийняття проєкту Закону сприятиме підвищенню рівня захисту 

здоров'я та інтересів споживачів, забезпечить прозорі умови ведення 

господарської діяльності у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, 

предметів і матеріалів, що контактують з ними. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 26.02.2021 

висловлює ряд зауважень до поданого законопроєкту. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата в 

Україні – підтримують зазначений законопроєкт. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Державне агентство рибного господарства України надали зауваження та 

пропозиції до проєкту Закону. 



Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про матеріали 

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

прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні сесії Верховної Ради 

України при розгляді законопроекту визначити Голову Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т. 

 

 

Голова Комітету                                                                       М. СОЛЬСЬКИЙ 

 

 

 

 


