
Додаток 3  

до Положення про державну 

реєстрацію кормових добавок 

(пункт 14) 

__________________________________ 
(назва компетентного органу) 

 

Експертний висновок (експрес-висновок) 

з рекомендацією щодо державної реєстрації кормової добавки 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» 

______________________________________________________________________, 

(назва Національної установи України з ветеринарних препаратів та кормових добавок) 

 

яка діє як Національна установа України з ветеринарних препаратів та кормових 

добавок, та розглянувши заяву ____________________________________________ 

(найменування та адреса заявника, дата звернення із заявою) 

 

про державну реєстрацію кормової добавки  ________________________________ 

(ідентифікаційні відомості про кормову добавку) 

  

робить висновок про відповідність зазначеної кормової добавки вимогам Закону 

України «Про безпечність та гігієну кормів» та рекомендує компетентному органу  

______________________________ прийняти рішення про її державну реєстрацію. 

            (назва компетентного органу) 

 

При здійсненні державної реєстрації зазначеної кормової добавки пропонується 

віднести її до 

______________________________________________________________________ 
(назва категорії кормової добавки) 

______________________________________________________________________. 
(назва функціональної групи) 

 

Вказана кормова добавка має такі характеристики: 

______________________________________________________________________ 

зокрема критерії чистоти: _______________________________________________; 

методи аналізу кормової добавки в кормах та методи аналізу залишкових 

кількостей кормової добавки та/або її метаболітів у харчових продуктах 

______________________________________________________________________. 

При здійсненні державної реєстрації зазначеної кормової добавки пропонується 

встановити: 
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Продовження додатка 3 

особливі умови та/або обмеження обігу  ___________________________________; 

 

вимоги щодо постреєстраційного моніторингу  _____________________________; 

 

умови застосування  ____________________________________________________;  

 

види та категорії тварин, для яких призначена кормова добавка (якщо їх 

необхідність обумовлена результатами наукової оцінки (експертизи)  __________ 

______________________________________________________________________;

додаткові вимоги до маркування кормової добавки, необхідні для забезпечення 

особливих умов та/або обмежень обігу (застосування) кормової добавки та вимог 

щодо її постреєстраційного моніторингу  ___________________________________ 

______________________________________________________________________; 

максимально допустимий вміст кормової добавки в кормі (у разі необхідності)___ 

______________________________________________________________________; 

максимально допустимий вміст залишкової кількості кормової добавки та/або її 

метаболітів у харчових продуктах тваринного походження (у разі необхідності)__ 

______________________________________________________________________. 

 

При здійсненні державної реєстрації зазначеної кормової добавки пропонується 

надати право  __________________________________________________________ 
(найменування та адреса оператора ринку) 

вводити її в обіг (виключно для зоотехнічних кормових добавок, кокцидіостатиків 

та гістомоностатиків, а також кормових добавок, які містять, складаються чи 

вироблені з використанням генетично модифікованих організмів). 

______________________________________________________________________ 
(підпис, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада експерта) 

______________________________________________________________________ 
(підпис, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада експерта) 

______________________________________________________________________ 
(підпис, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада експерта) 

 

______________________________________________________________________ 
(дата, підпис, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання керівника Національної установи України з ветеринарних 

препаратів та кормових добавок) 

 

 


