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Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»  

(реєстр. № 5148 від 25.02.2021) 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що 

споживаються дітьми» (реєстр. № 5148), поданий народним депутатом 

України  Соломчуком Д.В. та іншими народними депутатами, Комітет 

відзначає наступне.  

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до 

нього, є заборона використання пальмової олії у харчових продуктах, зокрема, 

й у дитячому харчуванні. 

Законопроектом реєстр. № 5148 передбачається врегулювати 

застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових 

продуктів, які здебільш споживаються дітьми, та встановити вимоги до 

маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію. Серед основних 

положень: 

 заборона використання пальмової олії у традиційних молочних 

продуктах; 

 заборона використання гідрогенізованої пальмової олії та інших 

гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;  

 заборона використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових 

продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо); 

 штрафні санкції за порушення; 

 чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову 

олію. 

На думку авторів законопроекту, прийняття зазначеного законопроекту 

сприятиме, зокрема: 

вдосконаленню нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних 

з безпечністю та якістю дитячого харчування;  



підвищенню якості харчових продуктів; 

гармонізації українського законодавство у сфері дитячого харчування з 

вимогами законодавства держав-членів Європейського Союзу; 

зменшенню захворюваності населення. 

Під час обговорення проекту Закону України реєстр. № 5148 на засіданні 

Комітету народні депутати України – члени Комітету висловилися на 

підтримку законопроекту, але зазначили, що деякі його положення 

потребують виправлень та уточнень.  

З огляду на це, було запропоновано внести зміни до тексту 

законопроекту та при підготовці до другого читання доопрацювати його 

відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України», а саме:  

1. Частину першу і другу проекту Закону щодо внесення змін до 

законів України «Про Основи законодавства про охорону здоров’я» та «Про 

рекламу» вилучити. 

2. У частині третій проекту Закону слова «немолочного  походження, 

у тому числі пальмову олію» замінити словами «немолочного  походження, у 

тому числі рослинні жири, олії». 

3. Пункт 1 частини четвертої проекту Закону викласти у такій редакції: 

«у частині сьомій статті 9 слова «використання гідронізованої пальмової 

олії» замінити словами «використання гідронізованих рослинних жирів та 

олій»; 

Пункт другий частини четвертої проекту Закону викласти у такій 

редакції: 

«частину третю статті 10 доповнити пунктами дев’ятим та десятим 

такого змісту:  

«9) містить гідрогенізовані рослинні жири та олії. 

10) інгредієнтами дитячих сумішей початкових, дитячих сумішей для 

подальшого годування є олія (масло) насіння кунжуту та/або олія (масло) 

насіння бавовни, а також глютен;». 

4. Пункт третій частини п’ятої викласти у такій редакції: 

«У статті 32 частину четверту пункту четвертого викласти у такій 

редакції: 

використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового 

стеарину у виробництві продуктів дитячого харчування» та пункт четвертий 

доповнити новою частиною п’ятою такого змісту «використання 

гідрогенізованих рослинних жирів та олій, якщо вміст трансжирних кислот 

(які не є трансжирними кислотами, що природно містяться в жирах тваринного 

походження) в готовому до споживання харчовому продукті перевищує 2 г на 

100 г загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті». 

5.  Пункт перший частини сьомої проекту Закону викласти у такій редакції: 

«статтю 11 доповнити частиною десятою та одинадцятою такого змісту: 

10. Заборонено використання для харчових продуктів назв    «шоколад», 

«білий шоколад», «молочний шоколад», «родинний молочний шоколад», 



«шоколад «a la taza» та «шоколад «familiar a la taza», якщо в них містяться 

тваринні жири, крім молочного жиру. 

11. Заборонено використання для харчових продуктів назв    «шоколад», 

«білий шоколад», «молочний шоколад», «родинний молочний шоколад», 

«шоколад «a la taza» та «шоколад «familiar a la taza», якщо в них містяться 

рослинні жири, крім тих, що відповідають вимогам та зазначені у 

відповідному переліку, які затверджені центральним органом виконавчої 

влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. 

Положення цієї частини щодо рослинних жирів не застосовуються до 

начинок, наповнювачів,  добавлень, оздоблюючих/декоруючих 

елементів та інших інгредієнтів таких  харчових продуктів: шоколад, білий 

шоколад, молочний шоколад, родинний молочний шоколад, шоколад «a la 

taza» та шоколад «familiar a la taza». 

6. Пункт 2 частини сьомої проекту Закону вилучити та статтю 12 

доповнити частиною восьмою такого змісту: 

«8. У маркуванні харчових продуктів, що містять рафіновані олії 

рослинного походження, у переліку інгредієнтів зазначається: 

напис «олія» з обов’язковим зазначенням назви рослини, з якої вона 

походить, або напис «рослинні олії» з обов’язковим зазначенням назв рослин, 

з яких вони походять. 

У переліку інгредієнтів рафіновані жири рослинного походження 

позначаються написом «рослинний(і) жир(и)» з обов’язковим зазначенням 

назв рослин, з яких вони походять. 

За наявності у складі харчового продукту гідрогенізованих жирів чи олій 

у маркуванні такого продукту обов’язково зазначається «повністю 

гідрогенізований(а)» або «частково гідрогенізований(а)». 

7. Розділ ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції: 

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та вводиться в дію через 2 роки з дня набрання чинності цим 

Законом. 

Установити, що харчові продукти, які відповідають вимогам 

законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, 

що діяли до введення в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього 

Закону, можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або 

закінчення строку придатності». 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 

12.07.2021висловило ряд зауважень до поданого законопроекту.  

Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект реєстр. № 5148 

матиме опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи доходи 

загального фонду державного бюджету у разі виявлення відповідних 

правопорушень і залежно від санкцій, починаючи з 2022 року, ураховуючи 

строки введення в дію відповідного закону). У разі прийняття відповідного 

закону він може набирати чинності згідно із законодавством.  



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (лист від 

22.03.2021 № 2638.2/2012/1/21/21/32.2) не підтримує зазначений проект 

Закону. 

Асоціацій «Укркондпром», «Морозиво і заморожені продукти», Спілка 

молочних підприємств України, Ліга виробників харчових продуктів та 

Європейська Бізнес Асоціація надали зауваження і пропозиції до 

законопроекту.               

З огляду на вищезазначене, за наслідками розгляду та обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових 

продуктів, що споживаються дітьми» (реєстр. № 5148) прийняти за основу. 

При підготовці законопроекту до другого читання, відповідно до частини 

першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, врахувати пропозиції, 

висловлені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 

земельної політики, зазначити їх у Висновку Комітету, а також врахувати деякі 

положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах» 

(реєстр. № 5543). 

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 

 


