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Про проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону 

України «Про безпечність та гігієну кормів» з метою стабілізації ринку 

кормів, (реєстр. № 3672 від 17.06.2020) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень 

Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» з метою стабілізації ринку 

кормів (реєстр. № 3672), поданий народним депутатом України Сольським 

М.Т. та іншими народними депутатами України, Комітет відзначає наступне.  

19 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про безпечність та 

гігієну кормів». У статті 17 зазначеного Закону передбачено, що будь-яка 

фізична чи юридична особа може використовувати кормову добавку для 

виробництва корму та/або здійснювати її обіг, а також обіг корму, виробленого 

з її використанням, за умови що така кормова добавка зареєстрована в Україні.  

Однак, не зважаючи на дворічний перехідний період з моменту 

прийняття Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», система 

державної реєстрації кормових добавок в державі не впроваджена і, це може 

стати причиною: 

 скорочення виробництва тваринницької продукції; 

 загрози продовольчій безпеці України; 

 значних економічних втрат операторів ринку; 

 суттєвого зменшення надходжень до Державного бюджету 

України від діяльності, пов’язаної з виробництвом і обігом харчових продуктів 

тваринного походження. 



З метою вирішення зазначеної проблеми законопроектом реєстр.                    

№ 3672 пропонується Розділ X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про безпечність та гігієну кормів» доповнити новим пунктом 81,, 

яким дозволяється використання кормових добавок у виробництві кормів, а 

також ввезення на митну територію України та обіг кормових добавок і кормів, 

виготовлених з використанням кормових добавок, якщо такі кормові добавки 

зареєстровані (дозволені) в Європейському Союзі. Визначена проектом Закону 

реєстр. № 3672 зміна є тимчасовою і втратить чинність через п’ять років. 

Зазначеного часу цілком достатньо, щоб створити в Україні систему реєстрації 

кормових добавок, яка повністю відповідатиме вимогам законодавства ЄС. 

Прийняття законопроекту усуне загрозу колапсу ринку кормів, який 

може мати вкрай негативні наслідки для економіки держави та сприятиме 

створенню системи державної реєстрації кормів відповідно до європейських 

стандартів без невиправданих витрат як з боку Державного бюджету України, 

так і з боку операторів ринку. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, 

Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, 

Асоціація «Ліга виробників харчових продуктів» підтримують прийняття 

законопроекту реєстр. № 3672. 

 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до прикінцевих положень Закону України «Про безпечність та гігієну 

кормів» з метою стабілізації ринку кормів, (реєстр. № 3672), прийняти за 

основу та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем 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 
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