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Вимоги нового законодавства 
України в сфері кормовиробництва 
і обігу комбікормів
Концепція гарантування безпеч-

ності тваринницької продукції 
«від поля до столу споживача» 

охоплює наступні етапи: 
 • виробництво кормової сировини;
 • виробництво кормів; 
 • годівля с/г тварин;
 • отримання сировини тваринного 

походження;
 • виготовлення продуктів харчування;
 • їх зберігання; 
 • реалізація кінцевому споживачу 

продуктів харчування.
Для гармонізації національного 

законодавства України щодо кормів у 
відповідності з міжнародним законо-
давством розроблені:

 • Регламент ЄС №183/2005 від 
12.01.2005 р. стосовно вимог до 
гігієни кормів.

 • Регламент ЄС №1831/2003 від 
22.09.2003 р. стосовно добавок, що 
використовуються у годівлі тварин.

 • Регламент ЄС №767/2009. 
 • Директива 2002/32 від 7.05.2002 р. 

стосовно небажаних речовин у 
кормах для тварин із змінами.
Законодавство України щодо кор-

мів включає: Закон України «Про вете-
ринарну медицину», ГОСТи, ДСТУ, СОУ, 
ТУ У та ін. Закон України «Про безпеч-
ність та гігієну кормів» визначає пра-
вові та організаційні засади гаранту-
вання безпечності кормів у процесі їх 
виробництва, обігу та використання, 
зокрема встановлює вимоги щодо гі-
гієни, маркування, пакування та пред-
ставлення кормів, регулює відповідні 
суспільні відносини між операторами 
ринку та органами державної влади.

Корми, терміни та визначення, 
якими до недавніх пір користувалися 
фахівці, містяться у «ГОСТ 21669-76 
- Комбикорма. Термины и определе-
ния», що діяв з 01.01.1977р. та «ДСТУ 
2421-94 Комбікорми. Терміни та ви-
значення» чинний від 01.01.1995 р. 
Але новий Проект Закону України 
«Про корми» дає сучасні визначення: 

 • «…25) корм - будь-яка речовина 
або продукт, включаючи кормові 
добавки, перероблені, частково 
перероблені чи неперероблені, 
призначені для годування тварин;

 • 30) кормові матеріали - продукти 
рослинного або тваринного поход-

ження у їхньому природному стані, 
свіжі або консервовані та продукти 
їх промислової переробки, а також 
органічні та неорганічні речовини, 
що містять або не містять кормові 
добавки, які призначені для го-
дування тварин безпосередньо 
або після переробки, для викори-
стання у приготуванні кормових 
сумішей, чи як носії для преміксів;

 • 29) кормові добавки - речовини, 
мікроорганізми або суміші, інші ніж 
кормовий матеріал або премікси, 
які спеціально додаються до корму 
або води з метою виконання однієї 
чи декількох з таких функцій: за-
доволення поживних потреб тва-
рин, забезпечення сприятливого 
впливу на характеристики кормів, 
продуктів тваринного походження, 
екологічні наслідки тваринницької 
діяльності, продуктивність та бла-
гополуччя тварин, зокрема шляхом 
впливу на шлунково-кишкову фло-
ру та засвоюваність кормів чи колір 
декоративних рибок та птахів, 
здійснення кокцидіостатичної чи 
гістомоностатичної дії;
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 • 27) кормова суміш - суміш, що 
складається щонайменше з двох 
кормових матеріалів, що містять 
або не містять кормові добавки, 
призначена для згодовування тва-
ринам як повнораціонний або до-
датковий корм;

 • 51) повнораціонний корм - кор-
мова суміш, яка завдяки своєму 
складу повністю забезпечує потре-
би організму тварини в поживних 
і біологічно активних речовинах 
та є достатньою для її добового 
раціону; комбікорми — кормові 
суміші, склад яких є достатнім для 
денного раціону тварин;

 • 12) додаткові корми - кормові 
суміші, що мають високий вміст 
певних речовин, але, зважаючи на 
їх склад, є достатніми для добово-
го раціону тварин лише за умови їх 
використання разом з іншими кор-
мами…»

Категорії кормових 
добавок:

 • Технологічні добавки (речови-
ни, що додаються з врахуванням 
технології виробництва - консер-
ванти, антиоксиданти, емульгато-
ри, стабілізатори, радіопротектори, 
добавки для силосування, сорбен-
ти мікотоксинів та інші);

 • Сенсорні добавки (речовини, які 
при додаванні в корм змінюють 
органолептичні чи візуальні 
властивості - барвники, ароматиза-
тори та підсилювачі апетиту);

 • Поживні добавки (вітаміни, про-
вітаміни і інші хімічні субстанції 
подібної дії; мікроелементи та їх 
суміші; амінокислоти та їх солі, ана-
логи амінокислот, сечовина та її 
похідні і інші);

 • Зоотехнічні добавки (покращу-
вачі травлення, стабілізатори киш-
кової флори, субстанції, які корис-
но впливають на зовнішнє сере-
довище, інші); 

 • Кокцидіостатики і гістомоно-
статики.

 • Премікси - суміші кормових до-
бавок, або суміші однієї кормової 
добавки, або кількох кормових до-
бавок з кормовими матеріалами 
чи водою, які використовуються як 
носії, не призначені для безпосе-
реднього годування тварин.
Сфера дії цього Закону поши-

рюється на суспільні відносини між 
операторами ринку та органами 
державної влади щодо гарантування 
безпечності кормів на етапах їх ви-
робництва, обігу та використання, зо-
крема шляхом забезпечення належ-
ної гігієни, маркування, пакування, 
представлення кормів, а також належ-
ної практики годування продуктивних 
тварин.

Дія статей 11(НАССР), 12 (Просте-
жуваність), 14 (Експлуатаційний до-
звіл), 15 (Державна реєстрація потуж-
ностей), а також розділів VI - ВИМОГИ 
ДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ КОРМІВ, 
VII - ГІГІЄНА ГОДУВАННЯ ТВАРИН цьо-
го Закону не поширюється на:

 • власне виробництво кормів для 
продуктивних тварин, що утри-
муються з метою виробництва 
харчових продуктів для власного 
споживання, а також на власне ви-
робництво кормів для непродук-
тивних тварин;

 • годування продуктивних тварин, 
що утримуються з метою вироб-
ництва харчових продуктів для 
власного споживання;

 • годування непродуктивних тварин;
 • прямі поставки виробниками 

кормів первинного виробництва 
місцевим сільськогосподарським 
виробникам.

Розглянемо основні 
статті Закону, які 
необхідно знати 
фахівцям галузі.
Стаття 10. 
Загальні вимоги до операторів 
ринку щодо виробництва 
та обігу кормів.
1. Операторам ринку забороняєть-

ся здійснювати виробництво кормів:
 • на потужностях, що не відповідають 

вимогам законодавства про корми;
 • на потужностях, що не були 

зареєстровані або на які не отри-
мано експлуатаційного дозволу 
відповідно до вимог цього Закону;

 • на потужностях, щодо яких прий-
нято рішення про тимчасове при-
пинення виробництва та/або обігу
кормів або скасовано державну 
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Змішування
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реєстрацію чи анульовано експ-
луатаційний дозвіл;

 • із використанням кормових доба-
вок, не зареєстрованих в Україні.
3. Операторам ринку забороняєть-

ся здійснювати обіг кормів:
 • вироблених на потужностях, що не 

відповідають вимогам законодав-
ства про корми;

 • вироблених на потужностях, що не 
були зареєстровані або на які не 
отримано експлуатаційного дозво-
лу відповідно до вимог Закону;

 • вироблених на потужностях, щодо 
яких прийнято рішення про тим-
часове припинення виробництва 
та/або обігу кормів або скасовано 
державну реєстрацію чи анульова-
но експлуатаційний дозвіл;

 • вироблених із використанням кор-
мових добавок, не зареєстрованих 
в Україні;

 • маркованих із порушенням вимог 
законодавства;

 • мінімальний строк зберігання яких 
закінчився.
6. Єдиним документом, який по-

винен супроводжувати корми під 
час їх перевезення (пересилання), не 
пов’язаного із здійсненням експорт-
них або імпортних операцій, є товар-
но-транспортна накладна (інший ана-
логічний документ для повітряного, 
водного чи залізничного транспорту).

7. Якщо оператор ринку не застосо-
вує інших методів забезпечення про-
стежуваності кормів, товарно-транс-
портна накладна на відповідні корми 
повинна зберігатися оператором рин-
ку протягом строку, необхідного для 
забезпечення їх простежуваності.

Стаття 11. 
Вимоги до операторів ринку 
щодо застосування постійно 
діючих процедур, заснованих на 
принципах системи НАССР
1. Оператори ринку повинні роз-

робляти, запроваджувати та викорис-
товувати постійно діючі процедури, 
засновані на принципах системи ана-
лізу небезпечних факторів та конт-
ролю у критичних точках - НАССР.

2. Ідентифікація будь-яких небез-
печних факторів, яким необхідно за-
побігти та яких необхідно усунути або 
зменшити до прийнятного рівня.

3. Визначення критичних конт-
рольних точок на етапах, на яких 
контроль є визначальним для запобі-

гання виникненню небезпечних фак-
торів, їх усунення або зменшення до 
прийнятного рівня.

4. Встановлення критичних меж 
у критичних контрольних точках, які 
дають змогу відрізнити прийнятність 
корму від неприйнятності з точки зо-
ру його безпечності.

5. Запровадження ефективних 
процедур проведення моніторингу в 
критичних контрольних точках.

6. Запровадження коригувальних 
дій, які повинні здійснюватися, якщо 
результати проведення моніторингу 
свідчать про те, що певна критична 
точка вийшла з-під контролю.

7. Розроблення процедур, які по-
винні застосовуватися на постійній 
основі, з метою перевірки ефектив-
ності заходів.

8. Розроблення документів та ве-
дення записів відповідно до виду ді-
яльності та обсягів виробництва для 
підтвердження ефективного застосу-
вання заходів щодо контролю у кри-
тичних точках.

Державне регулювання виробни-
цтва та обігу кормів здійснюється на 
підставі наступних статей Закону:

Стаття 14. 
Експлуатаційний дозвіл.
Видається на потужності, що вико-

ристовуються для:
1. виробництва та/або обігу таких 

кормових добавок: поживних доба-
вок; зоотехнічних добавок; техноло-
гічних добавок, сенсорних добавок, 
побічних продуктів від виробництва 
амінокислот шляхом ферментації;

2. виробництва та/або обігу: про-
теїнів, отриманих з мікроорганізмів;

3. виробництва та/або обігу пре-
міксів, виготовлених з використанням 
таких кормових добавок: зоотехніч-
них добавок…, поживних добавок (віт 
А, Д, мідь, селен);

4. виробництва з метою обігу ком-
бікормів з використанням кормових 
добавок або преміксів, що містять такі 
кормові добавки.

Стаття 15. 
Державна реєстрація 
потужностей.
Оператори ринку, які провадять 

діяльність, що не вимагає отримання 
експлуатаційного дозволу, зобов’язані 
повідомити компетентний орган про 
потужності, які вони мають намір ви-

користовувати на будь-якій стадії ви-
робництва та/або обігу кормів, з ме-
тою їх державної реєстрації.

Стаття 16. 
Категорії та функціональні 
групи кормових добавок.
Залежно від функціонального при-

значення та властивостей кормові до-
бавки поділяються на такі категорії:

 • технологічні кормові добавки;
 • сенсорні кормові добавки;
 • поживні кормові добавки;
 • зоотехнічні кормові добавки;
 • кокцидіостатики, гістомоностатики.

Стаття 17. 
Вимоги до кормових добавок. 
Будь-яка фізична чи юридична 

особа може використовувати кормо-
ву добавку для виробництва корму 
та/або здійснювати її обіг, а також обіг 
корму, виробленого з її використан-
ням, відповідно до вимог законодав-
ства про корми, за умови, що така 
кормова добавка зареєстрована. 

Стаття 22. 
Принципи маркування, 
реклами та представлення 
кормів.
Маркування, реклама та представ-

лення кормів не повинні вводити в 
оману, зокрема:

 • щодо передбачуваного викори-
стання чи характеристик кормів, а 
саме характеру, способу виготов-
лення або виробництва, властиво-
стей, складу, кількості, мінімаль-
ного строку зберігання, видів 
або категорій тварин, для яких 
призначені корми;

 • шляхом приписування кормам ха-
рактеристик, яких вони не мають, 
або шляхом створення враження, 
що їм притаманні особливі харак-
теристики, коли насправді такі самі 
характеристики притаманні всім 
аналогічним кормам;

 • щодо відповідності маркування 
Державному каталогу кормових 
матеріалів або методичним наста-
новам.

Стаття 23. 
Загальні вимоги до маркування 
кормів.

 • вид корму (кормовий матеріал, 
повнораціонний корм чи додатко-
вий корм);
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 • найменування та адреса операто-
ра ринку, відповідального за мар-
кування;

 • номер експлуатаційного дозволу
потужності оператора ринку, відпо-
відального за маркування корму; 

 • номер партії;
 • номінальну кількість корму (в оди-

ницях маси - для твердих кормів і 
в одиницях маси або об’єму - для 
рідких кормів);

 • список кормових добавок, якому 
передує заголовок «добавки»;

 • вміст вологи.

Стаття 25. 
Державний каталог кормових 
матеріалів.
До Державного каталогу кормових 

матеріалів повинні вноситися такі ві-
домості про кормові матеріали:

 • категорія кормового матеріалу;
 • назва кормового матеріалу;
 • ідентифікаційний номер кормово-

го матеріалу;
 • опис кормового матеріалу, в тому 

числі інформацію про виробничий 
процес (у разі необхідності);

 • склад кормового матеріалу;
 • глосарій, що містить визначення 

термінів, зокрема тих, що носять 
технічний характер та використо-
вуються при описі виробничих 
процесів.
Використання операторами рин-

ку відомостей Державного каталогу 
кормових матеріалів є добровіль-
ним. Використання у маркуванні назв 
кормових матеріалів, що містяться в 

Державному каталозі кормових ма-
теріалів, дозволяється лише за умо-
ви дотримання операторами ринку, 
відповідальними за маркування, усіх 
положень каталогу щодо відповідних 
кормових матеріалів.

Стаття 34. 
Вимоги до пакування 
(фасування) кормів.
Кормові суміші, кормові добавки 

та премікси, а також лікувальні корми 
можуть перебувати в обігу тільки в 
закритих упаковках або контейнерах. 
Упаковки та контейнери повинні бути 
закриті таким чином, щоб під час від-
криття вони не пошкоджувалися та не 
могли бути повторно використані.

Перебувати в обігу розсипом або у 
незакритих упаковках чи контейнерах 
можуть:

 • кормові суміші, отримані виключ-
но шляхом змішування зерна або 
цілих плодів;

 • кормові суміші для їх постачання 
між операторами ринку, відпо-
відальними за їх виробництво;

 • кормові суміші, поставлені без-
посередньо операторами ринку, 
відповідальними за їх виробницт-
во, кінцевим користувачам;

 • кормові суміші, поставлені опера-
торами ринку, відповідальними за 
їх виробництво, на потужності, де 
здійснюється їх пакування;

 • кормові суміші масою не більше 
50 кг, які призначені для кінцевого 
користувача та відбір яких здійс-
нюється безпосередньо із закритої 

упаковки або контейнера;
 • сіль у блоках або сольові лизунці.

Стаття 41. 
Вимоги до контролю якості.
З метою забезпечення конт-

ролю якості кормів оператори ринку 
зобов’язані:

 • мати доступ до акредитованих ла-
бораторій для проведення відпо-
відних досліджень (випробувань);

 • виконувати план контролю якості 
кормів;

 • у разі необхідності призначати
відповідальними за контроль 
якості працівників, які мають необ-
хідну для цього кваліфікацію

Стаття 42. 
Вимоги до ведення записів.
1. Під час виробництва та обігу 

кормів оператори ринку зобов’язані 
в межах своєї діяльності вести записи 
(у вигляді друкованих або електро-
нних документів та/або баз даних), що 
містять відомості про закупівлю, ви-
робництво та продаж кормів. Такі ві-
домості повинні надаватися на запит 
компетентного органу під час здій-
снення державного контролю. 

2. Оператори ринку, крім тих, які 
діють виключно як продавці без збе-
рігання кормів на належних їм потуж-
ностях, у межах своєї діяльності пови-
нні вести записи, що містять відомості 
щодо:

 • процесу виробництва та заходів 
контролю;

 • простежуваності.

Державний контроль за дотри-
манням операторами ринку вимог за-
конодавства про корми здійснюється 
відповідно до Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуч-
чя тварин».

Перелік максимально допустимих 
рівнів небажаних речовин у кормах та 
кормовій сировині для тварин затвер-
джено Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 
19.03.2012 №131 (у редакції наказу Мі-
ністерства аграрної політики та про-
довольства України від 11.10.2017 № 
550), Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 02 листопада 2017 р. 
за № 1337/31205. 
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