ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
24.06.2021

Ужгород

№ 289

Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо прискорення прийняття у
Верховній Раді України проєкту Закону
України «Про фортифікацію борошна»
(№5657)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкова Д. О. та
Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. щодо прискорення прийняття у
Верховній Раді України проєкту Закону України «Про фортифікацію
борошна» (№5657) (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань охорони здоров’я.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Голові Верховної Ради України
Разумкову Д. О.
Прем’єр-міністру України
Шмигалю Д. А.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, звертаємося з проханням
сприяти вирішенню серйозної проблеми, яка стосується збереження здоров’я
і життя українських дітей, шляхом запровадження у нашій країні ефективної
профілактики вроджених вад розвитку, зокрема – через обов’язкове
збагачення борошна фолієвою кислотою (вітаміном В9).
Вроджені вади розвитку є одними з провідних причин малюкової
смертності в Україні. Факт, що в Україні цей показник є найвищим, незабаром
буде підкреслений у статті в європейському журналі, співавторами якої є
понад 20 відомих на весь світ науковців. Однією з найчисленніших груп є
вади невральної трубки (дефекти головного і/або спинного мозку). За даними
моніторингу вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами в Україні
частота вад невральної трубки (ВНТ) та зумовлена ними дитяча смертність є
найвищими у Європі. Такий моніторинг здійснюється в кількох областях
управліннями охорони здоров’я у співпраці з ОМНІ-мережею, яка є членом
EUROCAT (європейської організації систем моніторингу вроджених вад
розвитку).
Незабаром у міжнародному науковому журналі буде опублікована іще
одна стаття, співавторами якої є 33 науковці з 28 країн Європи, у тому числі
України. У цій статті описані зазначені вище трагічні факти і декларується
необхідність запровадження у Європі збагачення борошна фолієвою кислотою
з метою профілактики вад невральної трубки.
Слід відзначити позитивний прецедент, який понад десять років тому
продемонстрував зацікавленість України у запровадженні програми
фортифікації борошна. Цю ініціативу було подано на розгляд за активної
підтримки НАМН України, міністерств охорони здоров’я та аграрної
політики, державних і недержавних організацій, українського суспільства.
Ідея була схвалена численними українськими та міжнародними експертами у
галузі виробництва борошна і продуктів харчування, охорони здоров’я,
зокрема, широкою світовою громадою нейрохірургів та багатьох інших сфер,
щоб зменшити частоту ВНТ та смертність і, таким чином, знизити економічні
затрати, пов’язані з постійними потребами медичного і соціального
забезпечення дітей та дорослих з такими вадами.
Відомо, що понад 80 країн запровадили програми збагачення борошна
фолієвою кислотою, що дозволило зменшити показники ВНТ щонайменше на
50 відсотків, а також підтвердило безпечність для здоров’я та позитивний

економічний ефект. Наприклад, у США і Канаді такі програми діють вже
понад 20 років.
Важливо зазначити, що в Україні вже виробляється фортифіковане
фолієвою кислотою борошно, але тільки на експорт.
Проєкт закону про фортифікацію борошна був зареєстрований
21.09.2018 року під номером № 9117, включений 07.02.2019 року під номером
2679-VIII до порядку денного Верховної Ради України восьмого скликання,
але залишається нерозглянутим. Тому ми вважаємо за необхідне завершити
процес розгляду і прийняття такого важливого закону.
Враховуючи зазначене, просимо сприяти розгляду законопроєкту
№5657 від 14.06.2021 у найкоротший строк та запровадити фортифікацію
борошна фолієвою кислотою в Україні, щоб врятувати сотні дитячих життів,
дати шанс повноцінно, не будучи прикутим до інвалідного візка, розвиватися
сотням дітей, поліпшити стан здоров’я як дитячого, так і дорослого населення.
Звернення прийнято на першому пленарному засіданні
третьої сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання

