
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХАРЧОВІ
ПРОДУКТИ, КОРМИ, ВЕТЕРИНАРНУ
МЕДИЦИНУ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИН» (КОМПЛЕКСНИЙ)

Проект Закону України

М�н�стерство аграрної пол�тики  
та продовольства України



Зм�ни до Закон�в України:  

МЕТА: ПОКРАЩЕННЯ
УМОВ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ТА
ОБІГУ БЕЗПЕЧНИХ ТА
ЯКІСНИХ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ

М�н�стерство аграрної пол�тики  та
продовольства України

«Про основн�
принципи та
вимоги до
безпечност� та
якост�
харчових
продукт�в»
Закон України

«Про державний
контроль за
дотриманням
законодавства
про харчов�
продукти,
корми, поб�чн�
продукти
тваринного
походження,
здоров’я та
благополуччя
тварин»

Закон України 

«Про
�нформац�ю
для
споживач�в
щодо
харчових
продукт�в»
Закон України

"Про загальну
безпечн�сть
нехарчової
продукц�ї" 
Закон України 

«Про
безпечн�сть та
г�г�єну корм�в» 
Закон України

«Про дозв�льну
систему у сфер�
господарської
д�яльност�»
Закон України 

 «Про
ветеринарну
медицину" 
Закони України 

вд 25 червня 1992
року та в�д  04
лютого 2021 року

«Про захист
тварин в�д
жорстокого
поводження»
Закон України

«Про
адм�н�стративн�
послуги»
Закон України

"Про Перел�к
документ�в
дозв�льного
характеру у
сфер�
господарської
д�яльност�"
Закон України 



Проект Закону матиме вплив: 

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ 

М�н�стерство аграрної пол�тики 
 та продовольства України

Б�знес
Захист �нтерес�в п�д
час виробництва та
введення в об�г
харчових продукт�в
Можлив�сть
входження на ринки
ЄС 

Державу
Контроль за
операторами ринку
при виробництв� нових
категор�й продукт�в
Виконання м�жародних
зобов'язань 

Споживач�в
Забезпечення безпечност�
та якост� харчових
продукт�в у в�дпов�дност� �з
вимогами ЄС 



Нов� категор�ї харчових
продукт�в

веганський та вегетер�анський
ХП
рем�сничий ХП
нов�тн�й ХП
твердження про поживну
ц�нн�сть та користь для здоров'я
швидкозаморожений ХП

Новий п�дх�д до  дозв�льних 
 процедур та об�гу харчових
продукт�в 

запровадження тимчасового 
 експлуатац�йного дозволу
особливост� державної
реєстрац�ї об'єкт�в сан�тарних
заход�в
зм�нено правила об�гу ХП на
агропродовольчих ринках 

Орган�зац�йн� зм�ни:

зм�ни в повноваженнях ЦОВВ
зм�ни в проведенн� державного
контролю ХП
запровадження маркування
веганських та вегетер�анських
ХП
вимоги до простежуваност� ХП та
паростк�в
вдосконалено систему
забезпечення благополуччя
тварин 

НОВЕЛИ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ

М�н�стерство аграрної пол�тики 
 та продовольства України



ЗМІНИ В СИСТЕМІ
ДОЗВІЛЬНИХ
ПРОЦЕДУР (ЗУ №771)

Тимчасовий
експлуатац�йний

дозв�л

на 3 м�сяц� , якщо
потужн�сть в�дпов�дає
вимогам лише щодо
�нфраструктури та
обладнання, 

Пост�йний
експлуатац�йний

дозв�л

якщо потужн�сть за
результатами
повторного

�нспектування
в�дпов�дає вс�м

вимогам �
запроваджено НАССР 

Тимчасовий
експлуатац�йний

дозв�л 

на 6 м�сяц�в, якщо
усунуто лише окрем�

нев�дпов�дност�
вимогам

законодавства 

М�н�стерство аграрної
пол�тики та продовольства

України

Запровадження тимчасових 
експлутац�йних дозвол�в



В�дпов�дно до вимог законодавства ЄС додано нов� пояття:

ОНОВЛЕНИЙ ПОНЯТІЙНИЙ
АПАРАТ В ХАРЧОВОМУ

ЗАКОНОДАВСТВІ (ЗУ №771) 

М�н�стерство аграрної пол�тики 
 та продовольства України

Нов�тн�й харчовий продукт 

не перебував в об�гу в Україн� станом
на встановлену дату � має одну або

дек�лька ознак
має нову або навмисно модиф�ковану
молекулярну структуру, яка не створювалася до
встановленої дати;
складається або вид�лений або вироблений з
м�кроорган�зм�в, гриб�в або водоростей;
складається або вид�лений або вироблений з
матер�алу м�нерального походження;
м�стить створен� наноматер�али. 

Лот

будь-яка частина одн�єї або дек�лькох
парт�й одного � того самого харчового
продукту, виготовлених, вироблених
або упакованих фактично за
однакових умов

Мала потужн�сть

 з виробництва харчових
продукт�в тваринного

походження 
потужн�сть що виробляє харчов�
продукти тваринного походження або
композитн� харчов� продукти в к�лькост�
не б�льше н�ж 1000 кг або л�тр�в на
тиждень в середньому впродовж року



МАРКУВАННЯ
ІНГРЕДІЄНТІВ
ХП (ЗУ №2639)

М�н�стерство аграрної пол�тики 
 та продовольства України

Натуральний
�нгред�єнт
вироблений лише з рослин,
водоростей, гриб�в, тварин,
м�кроорган�зм�в, води
природної м�неральної,
морських м�неральних
в�дкладень, морської води

Складний �нгред�єнт
1)  призначений для ово-лакто-
вегетар�анц�в
2) не включає: яйця чи яєчн�
продукти, мед чи продукти в�д
бдж�л; продукти отриман� з
вовни живих тварин 

може м�стити
маркування "веганський"
або "вегетер�анський"



Об'єкти сан�тарних заход�в
1) нов�тн� харчов� продукти;
2) харчов� добавки;
3) харчов� ароматизатори;
4) харчов� ензими;
5) твердження про користь для здоров’я;

Для реєстрац�ї необх�дно:

Документи

1) заява про державну реєстрац�ю об’єкта;
2) реєстрац�йне досьє об’єкта;
3) резюме реєстрац�йного досьє об’єкта (короткий
виклад реєстрац�йного досьє у друкован�й та
електронн�й формах), наукова частина якого може
бути викладена англ�йською мовою;

державної реєстрац�ї включає:

Процедура

1)  проведення уповноваженою особою оц�нки
ризику об’єкта.
2) надання за її результатами наукового висновку
щодо безпечност� об’єкта;
3) п�дготовка заяви та супров�дних документ�в та
подача їх МОЗ  
4) прийняття р�шення про реєстрац�ю об'єкта
5) внесення �нформац�ї до Державного реєстру 

ДРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ОБ'ЄКТІВ САНІТАРНИХ
ЗАХОДІВ(ЗУ №771) 

М�н�стерство аграрної пол�тики
та продовольства України

Передбачається формування:

Реєстри

1) Державний реєстр харчових добавок, харчових
ароматизатор�в та харчових ензим�в;
2) Державний реєстр нов�тн�х харчових продукт�в;
3) Державний реєстр тверджень про користь для
здоров’я.



Оновлено вимоги щодо ввезення
(пересилання) вантаж�в на митну територ�ю
УкраїниПередбачено зобов'язання надсилати за 24 години до
фактичного прибуття вантажу на в�дпов�дний
призначений прикордонний �нспекц�йний пост

пов�домлення в електронному або письмовому вигляд�
про  надходження вантажу �з зазначенням ус�єї
необх�дної �нформац�ї; або
заповнену частину загального ветеринарного
документа на ввезення.

М�н�стерство аграрної пол�тики  та
продовольства України

Приведення у в�дпов�дн�сть �з Регламентом 2017/625

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (ЗУ №2042) 

Вдосконалено процедуру планових та
позапланових перев�рок уповноважених ос�б

Уповноваженими особами є: оф�ц�йн� ветеринарн�
л�кар�, уповноважен� ветеринари, прац�вники б�йн�,
уповноважен� на виконання обов’язк�в пом�чника
державного ветеринарного �нспектора 

планова перев�рка - на п�дстав� щор�чного плану
державного контролю оператор�в ринку 
позапланова перев�рка - .на п�дстав� виявлення
нев�дпов�дност� д�яльност� оператора ринку вимогам
законодавства або наявн�сть обґрунтованої п�дозри
щодо такої нев�дпов�дност�



Врегулювання питання щодо повноважень
п�дготовки ос�б з питань дотримання вимог
законодавства про благополуччя тварин,
в�дпов�дно до вимог законодавства ЄС.

 Передбачено можлив�сть державної
реєстрац�ї �муноб�олог�чних ветеринарних
л�карських засоб�в проти �нфекц�йних
хвороб продуктивних тварин, щодо яких
Україна має статус країни, в�льної в�д
хвороби без вакцинац�ї.

В�дносини пов’язан� з поводженням з
с�льськогосподарськими тваринами
регулюються в�дпов�дно до законодавства
про ветеринарну медицину та благополуччя
тварин.

М�н�стерство аграрної пол�тики 
 та продовольства України

Зм�ни до Закону України «Про захист
тварин в�д жорстокого поводження» та
Закону України «Про ветеринарну
медицину» (№ 1206)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИН



Домашн� тварини
(собаки, коти, тхори
(фретки)

Видача л�цензованими
л�карями ветеринарної
медицини

Виключення з� сфери
адм�н�стративних
послуг

М�н�стерство аграрної пол�тики  та
продовольства України

Зм�ни до Закону України в�д 25 червня 1992 року
№2498-XII «Про ветеринарну медицину»

ВЕТЕРИНАРНО-
САНІТАРНИЙ
ПАСПОРТ НА

ТВАРИН



Зм�ни у Перел�ку
документ�в
дозв�льного
характеру у сфер�
господарської
д�яльност� 

 експлуатац�йн� дозв�л на потужност� (об’єкти), що
призначен� для зд�йснення переробки, виробництва,
збер�гання поб�чних продукт�в тваринного походження
експлуатац�йний дозв�л на потужност� з виробництва
та/або об�гу л�кувальних корм�в, пром�жних продукт�в
для виробництва л�кувальних корм�в

До перел�ку документ�в дозв�льного характеру додано:

ЗМІНИ В СФЕРІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ 

М�н�стерство аграрної пол�тики
та продовольства України

Із сфери д�ї Закону виключено в�дносни пов'язан� �з видачею
м�жнародних ветеринарних сертиф�кат�в, ветеринарних
св�доцтв, ветеринарних карток, ветеринарних дов�док та
ветеринарно-сан�тарних паспорт�в на тварин 



ЗМІНИ В РЕЄСТРАЦІЇ
КОРМОВИХ ДОБАВОК
Зм�ни до Закону України "Про безпечн�сть та г�г�єну корм�в" 

М�н�стерство аграрної пол�тики та
продовольства України

пришвидшить процедуру
державної реєстрац�ї 
не потр�бно буде
перекладати з
англ�йської мови

Україна буде визнавати
кормов� добавки, якщо
вони зареєстрован� в ЄС ?

2 мови (українська або
англ�йська) на виб�р при
формуванн�
реєстрац�йного досьє 



НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

М�н�стерство аграрної пол�тики  та
продовольства України

Перех�дний пер�од для харчових
продукт�в, виготовлених до
набрання чинност� Законом 

3 роки п�сля набрання чинност� Законом 
 маркован� в�дпов�дно �з вимогами
законодавства харчов� продукти, можуть
ввозитися на митну територ�ю України або
вироблятися, а також  перебувати в об�гу до
настання к�нцевої дати споживання або
зак�нчення строку придатност�.

М�н�стерство охорони
здоров'я
 Протягом року зд�йснює
формування та початкове
наповнення:
1) Державного реєстру харчових
добавок, харчових ароматизатор�в
та харчових ензим�в;
2) Державного реєстру нов�тн�х
харчових продукт�в;
3) Державного реєстру тверджень
про користь для здоров’я.
  

Набрання чинност�
з дня наступного за днем його
опубл�кування, за вийнятком м�н до
Закону України в�д 04 лютого 2021
року № 1206-IX “Про ветеринарну
медицину” - одночасно �з введенням
його в д�ю


