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Питання поводження з побічними продуктами 

тваринного походження регулюються відповідним законом 

 

Згідно з вимогами Закону України "Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання людиною" залежно від ступеня 

ризику для здоров’я людини та тварини, побічні продукти тваринного 

походження відносяться до I – III категорій. Різні категорії побічних продуктів 

тваринного походження потребують спеціального поводження з ними. 

Закон запроваджує категоризацію і врегульовує питання відповідальності 

за протизаконне поводження із побічними продуктами тваринного походження, 

які можуть становити небезпеку для людей та тварин.  

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання людиною" оператори ринку у сфері 

поводження з побічними продуктами тваринного походження зобов’язані: 

1) направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти 

тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої 

утилізації або для здійснення операцій з видалення; 

2) розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, 

засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, 

відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки 

побічних продуктів тваринного походження; 

3) залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення 

категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що 

утворюються на їх потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних 

продуктів тваринного походження, відповідно до цього Закону; 
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4) відшкодовувати шкоду, завдану юридичній чи фізичній особі внаслідок 

порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами 

тваринного походження, відповідно до закону; 

5) забезпечувати: 

безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють 

державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки 

побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних 

продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки 

побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях 

(об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторів документи, 

необхідні для здійснення державного контролю; 

фіксацію факту виконаних робіт з оброблення, переробки, утилізації 

побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об’єктах) 

з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження із 

складенням акта виконаних робіт; 

складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі 

надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до 

договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення 

побічних продуктів тваринного походження; 

створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з 

оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час 

поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів; 

ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про 

кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження; 

ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження 

відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, 
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що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної 

інформації; 

якість продукції та достовірність інформації, що надається споживачу, а 

також відповідність такої інформації вимогам законодавства; 

6) вживати заходів для забезпечення належного поводження з 

небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не 

підлягають утилізації, відповідно до цього Закону; 

7) дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з 

побічними продуктами тваринного походження. 

2. Якщо оператор ринку має підстави вважати, що продукти оброблення, 

переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів в обіг, 

можуть становити небезпеку для здоров’я людини та тварини, він протягом дня 

письмово, а також за допомогою телекомунікаційних та електронних засобів 

зв’язку інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у галузі ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування 

про це, а також про заходи, вжиті для запобігання виникненню ризиків для 

людини та тварини. 

3. Оператор ринку щомісяця звітує центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, про 

свою діяльність для запобігання виникненню або зменшення ризиків, що 

становлять побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, 

переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів або вводить 

в обіг. 

Згідно зі статтею 25  Закону  України "Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання людиною" оператори ринку  за 

порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження несуть 

відповідальність. 
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Оператори ринку (юридичні особи, фізичні особи - підприємці) у разі 

порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження несуть 

таку відповідальність: 

1) утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження та 

продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження у 

спосіб, що суперечить вимогам цього Закону, - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від двадцяти трьох 

до тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від 

восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат; 

2) оброблення побічних продуктів тваринного походження без отримання 

експлуатаційного дозволу, якщо обов’язковість його отримання встановлена 

законом, - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до 

тридцяти восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - 

від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат; 

3) невпровадження на потужностях постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках, - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до 

сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - 

від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат; 

4) введення в обіг неправильно маркованих продуктів оброблення, 

переробки побічних продуктів тваринного походження - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до 

восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу 

таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного 
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походження, на фізичних осіб - підприємців - від трьох до п’яти мінімальних 

заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів 

оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження; 

5) порушення вимог щодо забезпечення простежуваності та ведення 

документації (актів, протоколів) - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від трьох до п’яти 

мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від двох до трьох 

мінімальних заробітних плат; 

6) неповідомлення оператором ринку центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органів 

місцевого самоврядування про продукти оброблення, переробки побічних 

продуктів тваринного походження, що можуть становити небезпеку для 

здоров’я людей та тварин, які він ввів в обіг, відповідно до вимог цього Закону 

- тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до 

тридцяти восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або 

вилученням з обігу таких продуктів, на фізичних осіб - підприємців - від 

двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат із відкликанням 

та/або вилученням з обігу таких продуктів; 

7) використання операторами ринку, що здійснюють перевезення 

побічних продуктів тваринного походження, транспортних засобів без 

застосування герметичних контейнерів, що унеможливлюють витік з них рідин, 

доступ до побічних продуктів тваринного походження птахів, тварин, гризунів, 

а також контейнерів, конструкція яких не забезпечує ефективне очищення та 

дезінфекцію, - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від восьми до 

дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від 

п’яти до восьми мінімальних заробітних плат; 
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8) невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної 

медицини, щодо усунення порушень законодавства про побічні продукти 

тваринного походження - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до 

восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від трьох 

до п’яти мінімальних заробітних плат; 

9) ненадання або надання недостовірної інформації, передбаченої цим 

Законом, за запитами посадових осіб центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, - 

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до 

восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - від трьох 

до п’яти мінімальних заробітних плат. 


