ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закон України «Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами»
(далі – проєкт Закону)
Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проєкту акта

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
…

…

Стаття 11. Сфера дії Закону Положення цього Закону не
поширюються на харчові продукти, крім харчових продуктів,
щодо
яких
проводяться
санітарно-епідеміологічні
розслідування захворювань, спричинених інфекційними
хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями,
отруєннями та радіаційним ураженням людей.

Стаття 11. Сфера дії Закону Положення цього Закону не
поширюються на харчові продукти, крім харчових продуктів,
щодо
яких
проводяться
санітарно-епідеміологічні
розслідування захворювань, спричинених інфекційними
хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями,
отруєннями та радіаційним ураженням людей, а також
матеріали і предмети, що контактують з харчовими
продуктами.

…

…
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Стаття 1. Терміни та їх визначення

Стаття 1. Терміни та їх визначення

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

…

…

55) оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор
ринку) - суб'єкт господарювання, який провадить
діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в
управлінні якого перебувають потужності, на яких

55) оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор
ринку) – будь-яка фізична або юридична особа, яка
здійснює виробництво та/або обіг харчових продуктів та/або
інших об’єктів санітарних заходів (крім предметів та
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здійснюється первинне виробництво, виробництво,
реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших
об'єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують
з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання
вимог цього Закону та законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів. До операторів
ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять
діяльність з метою або без мети отримання прибутку та
займаються виробництвом та/або обігом харчових
продуктів або інших об'єктів санітарних заходів.
Оператором ринку також вважається агропродовольчий
ринок;

матеріалів, що контактують з харчовими продуктами) не для
власного споживання, і яка відповідає за виконання вимог
законодавства про безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів.

Норма відсутня.

До оператора ринку у тому числі відноситься будь-яка
особа (у тому числі та, що є мисливцем, рибалкою,
пасічником), яка:

Норма відсутня.

здійснює виробництво та/або обіг харчової продукції не
для власного споживання;

Норма відсутня.

здійснює збір дикоросів не для власного споживання;

Норма відсутня.

є агропродовольчим ринком
агропродовольчому ринку.

…

…

70) матеріали, що контактують з харчовими продуктами, Виключено.
- предмети та матеріали, які контактують з харчовими
продуктами і таким чином можуть впливати на їх
безпечність та інші характеристики продуктів;

або

продавцем

на
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…

…

74) простежуваність - можливість ідентифікувати оператора
ринку, час, місце, предмет та інші умови поставки
(продажу або передачі), достатні для встановлення
походження харчових продуктів, тварин, призначених
для виготовлення харчових продуктів, матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами, або речовин, що
призначені для включення, або очікується, що вони будуть
включені в харчові продукти, на всіх стадіях виробництва,
переробки та обігу;

74) простежуваність – можливість відслідкувати харчові
продукти, корми, тварин, призначених для виробництва
харчових продуктів, або речовини, що призначені для
включення, або очікується, що вони будуть включені до
харчових продуктів, на всіх стадіях виробництва, переробки
та обігу;

…

…

Стаття 29. Державна реєстрація об’єктів санітарних заходів

Стаття 29. Державна реєстрація об’єктів санітарних заходів

…

…

2. Державній реєстрації підлягають:

2. Державній реєстрації підлягають:

5) допоміжні матеріали для переробки, та матеріали, що 5) матеріали, що контактують з харчовими продуктами, які
контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться вперше вводяться в обіг та/або вперше використовуються на
в обіг та/або вперше використовуються на території України; території України;
…

…

Стаття 31. Державна реєстрація допоміжних матеріалів для Стаття 31. Державна реєстрація допоміжних матеріалів для
переробки та матеріалів, що контактують з харчовими переробки та матеріалів, що контактують з харчовими
продуктами, і води питної
продуктами, і води питної
1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та
забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я, здійснює державну реєстрацію допоміжних
матеріалів для переробки та матеріалів, що контактують з

1. Центральний орган виконавчої влади, що формує та
забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я, здійснює державну реєстрацію допоміжних
матеріалів для переробки і води питної, яку планується
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харчовими продуктами, і води питної, яку планується віднести до категорії «вода природна мінеральна».
віднести до категорії «вода природна мінеральна».
2. Підставами для проведення державної реєстрації є:

2. Підставами для проведення державної реєстрації є:

1) для допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів,
що контактують з харчовими продуктами, ˗ заява від
оператора ринку або його уповноваженого представника в
довільній формі та досьє на допоміжний матеріал для
переробки та/або матеріал, що контактує з харчовими
продуктами, за формою, затвердженою центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони здоров’я;

1) для допоміжних матеріалів для переробки ˗ заява від
оператора ринку або його уповноваженого представника в
довільній формі та досьє на допоміжний матеріал для
переробки та/або матеріал, що контактує з харчовими
продуктами, за формою, затвердженою центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони здоров’я;

…

…

3. Допоміжні матеріали для переробки та матеріалів, що
контактують з харчовими продуктами, обіг яких
здійснюється в Україні, не повинні спричиняти присутність
небезпечних факторів у харчових продуктах у кількості, що
перевищує максимальні межі залишків.

3. Допоміжні матеріали для переробки, обіг яких
здійснюється в Україні, не повинні спричиняти присутність
небезпечних факторів у харчових продуктах у кількості, що
перевищує максимальні межі залишків.

4. Центральний орган виконавчої влади, що формує та
забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я, визначає умови використання, максимальні межі
залишків у харчових продуктах допоміжних матеріалів для
переробки та матеріалів, що контактують з харчовими
продуктами.

4. Центральний орган виконавчої влади, що формує та
забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я, визначає умови використання, максимальні межі
залишків у харчових продуктах допоміжних матеріалів для
переробки.

5. У державній реєстрації може бути відмовлено з таких 5. У державній реєстрації може бути відмовлено з таких
підстав:
підстав:
1) для допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, 1) для допоміжних матеріалів для переробки - у разі наявності
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що контактують з харчовими продуктами, - у разі
наявності доказів невідповідності цих об’єктів вимогам
законодавчих актів щодо їх безпечності, а у разі відсутності
таких актів - аналогічним вимогам, що викладені у
нормативних документах;

доказів невідповідності цих об’єктів вимогам законодавчих
актів щодо їх безпечності, а у разі відсутності таких актів аналогічним вимогам, що викладені у нормативних
документах;

…

…

Стаття 32. Вимоги до харчових продуктів

Стаття 32. Вимоги до харчових продуктів

…

…

4. Під час виробництва харчових продуктів в Україні 4. Під час виробництва харчових продуктів в Україні
забороняється:
забороняється:
…

…

3) використання допоміжних матеріалів для переробки та 3) використання допоміжних матеріалів для переробки, якщо
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, вони не зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.
якщо вони не зареєстровані відповідно до вимог цього
Закону.
…

…

Стаття 62. Перелік адміністративних послуг та розмір плати Стаття 62. Перелік адміністративних послуг та розмір плати
за їх надання
за їх надання
2. Адміністративними послугами у сфері безпечності 2. Адміністративними послугами у сфері безпечності
харчових продуктів є:
харчових продуктів є:
1) державна реєстрація:

Виключено.

новітніх харчових продуктів;

Виключено.

харчових добавок;

Виключено.
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ароматизаторів, за виключенням окремої групи Виключено.
ароматизаторів, визначених центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони здоров’я;
ензимів;

Виключено.

допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, що Виключено.
контактують з харчовими продуктами, які вперше
вводяться в обіг та/або вперше використовуються на
території України;
вод природних мінеральних;

Виключено.

2) видача експлуатаційного дозволу.

2) видача експлуатаційного дозволу.

…

…
Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

37) уповноважена особа - офіційний ветеринарний лікар,
уповноважений ветеринар, працівник бійні, уповноважений
на
виконання
обов’язків
помічника
державного
ветеринарного інспектора, уповноважена лабораторія, яким
компетентним органом відповідно до цього Закону надано
повноваження щодо здійснення визначених цим Законом
окремих заходів державного контролю;

37) уповноважена особа - офіційний ветеринарний лікар,
уповноважений ветеринар, капітан або інша особа
командного
складу
рибопереробного
чи
рибоморозильного судна, яке плаває під Державним
прапором України, працівник бійні, уповноважений на
виконання обов’язків помічника державного ветеринарного
інспектора, уповноважена лабораторія, яким компетентним
органом відповідно до цього Закону надано повноваження
щодо здійснення визначених цим Законом окремих заходів
державного контролю;
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…

…

Стаття 39. Державний контроль рибних продуктів

Стаття 39. Державний контроль продуктів рибальства та
аквакультури (рибництва)

1. Державний контроль за виробництвом та обігом рибних
продуктів включає планові та позапланові інспектування
суден та інших потужностей щодо дотримання оператором
ринку гігієнічних та інших встановлених законодавством
вимог до виробництва та обігу рибних продуктів, у тому
числі до їх розвантаження, зберігання, транспортування та
реалізації.

1. Державний контроль за виробництвом та обігом продуктів
рибальства та аквакультури (рибництва) включає планові
та позапланові інспектування суден та інших потужностей
щодо дотримання оператором ринку гігієнічних та інших
встановлених законодавством вимог до виробництва та обігу
продуктів рибальства та аквакультури (рибництва), у
тому числі до їх розвантаження, зберігання, транспортування
та реалізації.

2. Державний контроль судна під прапором України, на якому
здійснюється виробництво та/або обіг рибних продуктів,
може здійснюватися у будь-якому місці його знаходження.
Державний контроль судна, з якого розвантажуються рибні
продукти та яке перебуває в порту України, може
здійснюватися незалежно від прапора, під яким воно плаває.

2. Державний контроль судна під прапором України, на якому
здійснюється виробництво та/або обіг продуктів рибальства
та аквакультури (рибництва), може здійснюватися у будьякому місці його знаходження. Державний контроль судна, з
якого розвантажуються продуктів рибальства та
аквакультури (рибництва) та яке перебуває в порту
України, може здійснюватися незалежно від прапора, під
яким воно плаває.

Норма відсутня.

Компетентний орган може уповноважити капітана або
іншу особу командного складу рибопереробного чи
рибоморозильного судна, яке плаває під Державним
прапором України, на видачу міжнародних ветеринарних
сертифікатів щодо продуктів рибальства та аквакультури
(рибництва), якими супроводжується вантаж із
продуктами рибальства та аквакультури (рибництва).
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Норма відсутня.

Порядок уповноваження капітана або іншої особи
командного
складу
рибопереробного
чи
рибоморозильного судна на видачу міжнародних
ветеринарних сертифікатів, якими супроводжується
вантаж із продуктами рибальства та/або рибництва,
затверджується центральним органом виконавчої влади,
що формує та забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів.

3. Система заходів державного контролю виробництва та 3. Система заходів державного контролю виробництва та
обігу рибних продуктів має забезпечувати:
обігу продуктів рибальства та аквакультури (рибництва)
має забезпечувати:
1) інспектування на предмет відповідності рибних продуктів
показникам свіжості, встановленим законодавством. У разі
появи за результатами органолептичного дослідження
обґрунтованої підозри щодо невідповідності рибних
продуктів показникам свіжості здійснюється відбір зразків та
проводяться лабораторні дослідження (випробування) для
визначення рівня вмісту загальних азотлетких основ та
триметиламіназоту. У разі появи за результатами
органолептичного дослідження обґрунтованої підозри щодо
наявності в рибних продуктах інших небезпечних факторів
здійснюється відбір зразків та проводяться лабораторні
дослідження (випробування) на предмет наявності таких
факторів;

1) інспектування на предмет відповідності продуктів
рибальства та аквакультури (рибництва) показникам
свіжості, встановленим законодавством. У разі появи за
результатами органолептичного дослідження обґрунтованої
підозри щодо невідповідності продуктів рибальства та
аквакультури
(рибництва)
показникам
свіжості
здійснюється відбір зразків та проводяться лабораторні
дослідження (випробування) для визначення рівня вмісту
загальних азотлетких основ та триметиламіназоту. У разі
появи за результатами органолептичного дослідження
обґрунтованої підозри щодо наявності в продуктах
рибальства та аквакультури (рибництва) інших
небезпечних факторів здійснюється відбір зразків та
проводяться лабораторні дослідження (випробування) на
предмет наявності таких факторів;
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2) моніторинг рибних продуктів для визначення рівня вмісту 2) моніторинг продуктів рибальства та аквакультури
гістаміну, залишків та забруднюючих речовин, а також (рибництва) для визначення рівня вмісту гістаміну, залишків
наявності паразитів;
та забруднюючих речовин, а також наявності паразитів;
3) інспектування та інші заходи державного контролю з
метою недопущення обігу рибних продуктів, отриманих із
отруйних риб родин Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae та
Canthigasteridae. Свіжі, приготовані, заморожені чи
перероблені рибні продукти, отримані із водних тварин, що
належать до родини Gempylidae, зокрема Ruvettus pretiosus та
Lepidocybium flavobrunneum, можуть реалізовуватися та
перебувати в обігу лише запакованими та за наявності
маркування, яке містить інформацію для споживача про
способи приготування таких рибних продуктів та про ризик,
пов’язаний із вмістом речовин, що мають потенційно
шкідливі гастроентерологічні наслідки. Звичайна назва
рибних продуктів на етикетці повинна супроводжуватися їх
науковою назвою. Забороняється обіг рибних продуктів, що
містять біотоксини, такі як Ciguatera, або інші види токсинів,
які становлять загрозу для здоров’я людини, крім рибних
продуктів, отриманих із живих двостулкових молюсків,
живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих
морських черевоногих, якщо такі продукти вироблені з
дотриманням
гігієнічних
вимог,
встановлених
законодавством для цих видів продуктів.

3) інспектування та інші заходи державного контролю з
метою недопущення обігу продуктів рибальства та
аквакультури (рибництва), отриманих із отруйних риб
родин Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae та Canthigasteridae.
Свіжі, приготовані, заморожені чи перероблені продукти
рибальства та аквакультури (рибництва), отримані із
водних тварин, що належать до родини Gempylidae, зокрема
Ruvettus pretiosus та Lepidocybium flavobrunneum, можуть
реалізовуватися та перебувати в обігу лише запакованими та
за наявності маркування, яке містить інформацію для
споживача про способи приготування таких продуктів
рибальства та аквакультури (рибництва) та про ризик,
пов’язаний із вмістом речовин, що мають потенційно
шкідливі гастроентерологічні наслідки. Звичайна назва
продуктів рибальства та аквакультури (рибництва) на
етикетці повинна супроводжуватися їх науковою назвою.
Забороняється обіг продуктів рибальства та аквакультури
(рибництва), що містять біотоксини, такі як Ciguatera, або
інші види токсинів, які становлять загрозу для здоров’я
людини, крім продуктів рибальства та аквакультури
(рибництва), отриманих із живих двостулкових молюсків,
живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих
морських черевоногих, якщо такі продукти вироблені з
дотриманням
гігієнічних
вимог,
встановлених
законодавством для цих видів продуктів.
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4. Рибні продукти визнаються
споживання людиною, якщо:

не

придатними

для 4. Продукти рибальства та аквакультури (рибництва)
визнаються не придатними для споживання людиною, якщо:

1)
за
результатами
органолептичних
досліджень,
лабораторних досліджень (випробувань) на наявність
паразитів встановлено невідповідність рибних продуктів
законодавству;

1)
за
результатами
органолептичних
досліджень,
лабораторних досліджень (випробувань) на наявність
паразитів
встановлено
невідповідність
продуктів
рибальства та аквакультури (рибництва) законодавству;

2) у їстівних частинах рибних продуктів містяться
забруднюючі речовини або залишки у кількості, що
перевищує рівень, встановлений законодавством або
розрахований на підставі обсягу очікуваного (допустимого)
щоденного (щотижневого) споживання людиною таких
продуктів;

2) у їстівних частинах продуктів рибальства та
аквакультури
(рибництва)
містяться
забруднюючі
речовини або залишки у кількості, що перевищує рівень,
встановлений законодавством або розрахований на підставі
обсягу очікуваного (допустимого) щоденного (щотижневого)
споживання людиною таких продуктів;

3) рибні продукти не відповідають вимогам пункту 3 частини 3) продукти рибальства та аквакультури (рибництва) не
третьої цієї статті;
відповідають вимогам пункту 3 частини третьої цієї статті;
4) рибні продукти отримані із живих двостулкових
молюсків, живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних
та живих морських черевоногих, вміст біотоксинів у яких
перевищує рівень, встановлений законодавством;

4) продукти рибальства та аквакультури (рибництва)
отримані із живих двостулкових молюсків, живих
голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих
морських черевоногих, вміст біотоксинів у яких перевищує
рівень, встановлений законодавством;

5) державний ветеринарний інспектор має достатні підстави 5) державний ветеринарний інспектор, капітан або інша
вважати, що з будь-яких інших причин рибні продукти особа
командного
складу
рибопереробного
чи
становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини.
рибоморозильного судна, уповноважена на видачу
міжнародних
ветеринарних
сертифікатів,
якими
супроводжується вантаж із продуктами рибальства та
аквакультури (рибництва), має достатні підстави вважати,
що з будь-яких інших причин продукти рибальства та
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аквакультури (рибництва) становлять загрозу для здоров’я
людини та/або тварини.
…

…

Стаття 65. Відповідальність за порушення цього Закону, Стаття 65. Відповідальність за порушення цього Закону,
законодавства про харчові продукти та корми
законодавства про харчові продукти, корми
1. Оператори ринку несуть відповідальність за такі 1. Оператори ринку несуть відповідальність в межах
правопорушення:
діяльності, яку вони здійснюють, за такі правопорушення:
…

…

Норма відсутня.

24) порушення встановлених законодавством вимог до
виробництва, обігу та використання матеріалів і
предметів, що контактують з харчовими продуктами –

Норма відсутня.

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у
розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на
фізичних осіб - підприємців – у розмірі десяти мінімальних
заробітних плат.

…

…
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