
Роз'яснення Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів 

 

ЩОДО ВИДАЧІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДОЗВОЛІВ 
 

У зв'язку численними звернення суб'єктів господарської діяльності 

щодо видачі експлуатаційних дозволів операторам ринку з виробництва 

та/або обігу кормів, відповідно до Закону України "Про безпечність та гігієну 

кормів" (далі - Закон), Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачив повідомляє. 

Згідно із статтею 14 Закону, експлуатаційний дозвіл видається 

Держпродспоживслужбою на потужність, що призначена для: 

1) виробництва та/або обігу кормових добавок; 

2) виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з використанням 

кормових добавок; 

3) виробництва з метою введення в обіг або лише для власного 

господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або 

преміксів. 

Разом з цим, відповідно до частини четвертої розділу Х "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону, у разі відсутності експлуатаційного дозволу на 

потужність, яка є діючою на день набрання чинності цим Законом, оператор 

ринку, відповідальний за таку потужність, повинен отримати на неї 

експлуатаційний дозвіл у порядку, встановленому цим Законом, протягом 

одного року з дня набрання чинності цим Законом. 

Експлуатаційний дозвіл, що діє на день набрання чинності цим 

Законом, продовжує свою дію після набрання чинності цим Законом та не 

потребує заміни. 

Потужності, які на день набрання чинності цим Законом вже мають 

експлуатаційний дозвіл, але відповідно до положень цього Закону підлягають 

лише державній реєстрації, вносяться компетентним органом до Державного 

реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів. 

Крім того, Порядком формування та ведення Державного реєстру 

потужностей з виробництва та обігу кормів (далі - Порядок), затвердженим 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 

травня 2019 року №241, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 

липня 2019 року за №807/33778, передбачено, що потужність, яка на день 

набрання чинності Законом має дійсний експлуатаційний дозвіл, виданий 

відповідно до статті 50 Закону України "Про ветеринарну медицину", та для 

експлуатації якої отримання експлуатаційного дозволу є обов'язковим 

відповідно до статті 14 Закону, вноситься до Реєстру реєстратором 

автоматично із зазначенням номера експлуатаційного дозволу, дати його 

видачі, діючого ідентифікаційного контрольного номера та строку дії такого 

експлуатаційного дозволу. Внесення інформації про таку потужність до 

Реєстру здійснюється протягом 10 календарних днів. 

За відсутності окремих відомостей, передбачених у пункті 4 розділу ІІ 

Порядку, реєстратор має право звернутися до оператора ринку із проханням 

про надання необхідної інформації. 



Для подальшої експлуатації потужності, зазначеної в абзаці першому 

пункту 5 розділу ІІ Порядку, після закінчення строку дії експлуатаційного 

дозволу, виданого відповідно до статті 50 Закону України "Про ветеринарну 

медицину", оператор ринку зобов'язаний отримати експлуатаційний дозвіл 

відповідно до статті 14 Закону. 

Потужності, які на день набрання чинності Законом вже мають дійсний 

експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до статті 50 Закону України 

"Про ветеринарну медицину", але відповідно до положень Закону підлягають 

лише державній реєстрації, автоматично вносяться реєстратором до Реєстру. 

Реєстратор вносить інформацію про таку потужність до Реєстру одразу після 

прийняття рішення про її державну реєстрацію, після чого надає (надсилає) 

відповідне рішення оператору ринку в строк, встановлений частиною п'ятою 

статті 15 Закону. 

Порядок видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання 

експлуатаційного дозволу Держпродспоживслужби та Порядок здійснення 

державної. реєстрації потужностей (далі - Порядки) мають затверджуватися 

Кабінетом Міністрів України, проте у зв'язку із зміною Уряду прийняття 

зазначених актів Уряду уповільнене. 

Таким чином, до ухвалення Кабінетом Міністрів України Порядків, 

невиконання операторами ринку обов'язку щодо отримання експлуатаційного 

дозволу або надання повідомлення про намір використання потужності з 

метою її державної реєстрації не тягне за собою відповідальності. 
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