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Про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого 

харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» 

 (реєстр. № 4554 від 29.12.2020) 

 

Розглянувши проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого 

харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС» (реєстр. № 4554), 

поданий народним депутатом України Мезенцевою М.С. та іншими 

народними депутатами, Комітет відзначає наступне.  

Чинний Закон України «Про дитяче харчування» 2006 року, який на 

даний час регулює відносини у сфері дитячого харчування, потребує 

перегляду та осучаснення, а також гармонізації національного законодавства 

у сфері дитячого харчування із вимогами відповідного законодавства 

Європейського Союзу. А саме: до Регламенту (ЄС) № 609/2013 Європейського 

Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року «Про харчові продукти, 

призначені для дітей грудного віку та дітей раннього віку, харчові продукти 

для контролю ваги» та до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2016/127 

від 25 вересня 2015 року, що доповнює Регламент (ЄС) № 609/2013 

Європейського Парламенту та Ради стосовно специфічних вимог до складу та 

інформації щодо дитячих сумішей початкових (стартових) та дитячих сумішей 

для подальшого годування, а також стосовно вимог до інформації щодо 

харчування дітей грудного віку та дітей раннього віку. 

 

Проєктом Закону передбачено: 

1) внести зміни до статті 61 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», узгодивши її норму із законодавством про 

безпечність та окремі показники якості харчових продуктів; 

2) доповнити Закони України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 



тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію 

для споживачів щодо харчових продуктів», «Про рекламу» положеннями, 

якими визначаються вимоги до харчових продуктів, призначених для 

годування дітей від 0 до 3 років.  

Зокрема: 

а) зміни до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» стосуються: 

термінів, за допомогою яких продукти дитячого харчування 

класифікуються за своїм призначенням і складом; 

спеціальних вимог до дитячого харчування; 

визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я, щодо затвердження окремих показників якості харчових продуктів, 

низки вимог до конкретних видів харчових продуктів, призначених для 

дитячого харчування, для спеціальних медичних цілей та для контролю ваги, 

порядку надсилання компетентному органу повідомлення про намір введення 

в обіг або ввезення на митну територію України цих харчових продуктів; 

визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, щодо затвердження окремих 

показників якості харчових продуктів; 

б) зміни до Закону України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» стосуються: 

необхідності врахування при підготовці щорічного плану державного 

контролю відомостей, що містяться у повідомленнях операторів ринку про 

намір введення в обіг або ввезення на митну територію України дитячого 

харчування, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей та харчових 

продуктів для контролю ваги; 

визначення розміру санкцій у вигляді штрафу за порушення вимог 

законодавства в сфері безпечності та якості дитячого харчування; 

в) зміни до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо 

харчових продуктів» стосуються: 

визначення переліку обов’язкової додаткової інформації про дитяче 

харчування, яка повинна надаватися споживачам на додаток до загального 

переліку обов’язкової інформації, визначеного для всіх харчових продуктів; 

встановлення заборони зазначення в маркуванні дитячих сумішей 

початкових та дитячих сумішей для подальшого годування написів «без 

глютену», «з дуже низьким вмістом глютену», «підходить для осіб з 

непереносимістю глютену», «підходить для осіб, хворих на целіакію» 

«спеціально розроблено для осіб з непереносимістю глютену», «спеціально 

розроблено для осіб, хворих на целіакію», адже застосування інгредієнтів з 

вмістом глютену для таких харчових продуктів заборонено і зазначені написи 

можуть вводити споживачів в оману; 

г) зміни до Закону України «Про рекламу» стосуються: 



заборони реклами дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для 

подальшого годування з чітко визначеними винятками, яка має на меті 

зменшення впливу виробників дитячого харчування на рішення матерів про 

припинення годування грудьми; 

визначення розміру санкцій у вигляді штрафу за порушення у сфері 

реклами дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого 

годування; 

3) визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про дитяче 

харчування». 

Прийняття проєкту Закону сприятиме створенню умов для: 

1) забезпечення дітей безпечним та якісним дитячим харчуванням; 

2) розширення на ринку України асортименту дитячого харчування; 

3) підвищення рівня інформованості споживачів і здійснення ними 

більш свідомого вибору відповідного дитячого харчування. 

Під час обговорення члени Комітету висловилися на підтримку 

законопроекту, з урахуванням, при підготовці до другого читання, зауважень 

та пропозицій щодо неузгодженості деяких положень та термінів, зокрема, 

щодо: застосування ароматизаторів в дитячому харчуванні; визначення 

терміну «вода для дитячого харчування» і окремих положень законопроекту 

щодо використання цієї води та встановлення вимог до цього продукту; 

уточнення визначення термінів «дитяче харчування», «дитяча суміш 

початкова» та «дитяча суміш для подальшого годування» та інші.  

Що стосується соціальних аспектів забезпечення дитячим харчуванням, 

то текст напрацьованих відповідних змін стане основою для ще одного 

законопроєкту, яким вноситимуться зміни до законів України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» та «Про охорону дитинства». 

Наголошувалося про доцільність розгляду цих двох проєктів Законів на 

одному  пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 01.03.2021 

висловило зауваження до поданого законопроекту.  

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 

від 17.02.2021 зазначив, що законопроект матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення доходів державного 

бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

Висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу 

від 11.03.2021: проєкт Закону в цілому спрямований на приведення у 

відповідність законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

водночас потребує доопрацювання з метою його повного приведення у 

відповідність до Регламентів (ЄС).  

 Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Європейська бізнес асоціація, Ліга виробників харчових продуктів підтримує 

законопроєкт реєстр. № 4554; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Національна 

асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової 



продукції «Укрконсервмолоко», ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів» 

висловили зауваження та пропозиції до законопроєкту. 

 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства 

України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства 

ЄС (реєстр. № 4554), 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 

 

 


