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1. Які цілі Пілотного проєкту?

2. Яке законодавче підґрунтя для Пілотного проєкту?

3. На які параметри перевірятиметься сире молоко і 
які вимоги до критеріїв?

4. Які існують моделі Програми контролю сирого 
молока в пілотних областях? 

5. Що таке Молочний модуль та яким функціоналом 
він володіє? 

Пілотний проєкт «Програма контролю 
сирого молока» 



1. Які цілі Пілотного проєкту?

Метою Пілотного проекту є пошук 
найбільш оптимальної моделі 
розподілу ресурсів та зусиль 
операторів ринку спільно із 

Держпродспоживслужбою при 
виконанні вимог чинного 

законодавства щодо контролю 
сирого молока, що вводиться в обіг 

як харчовий продукт



2. Яке законодавче підґрунтя для 
Пілотного проєкту?

✓ Закон України Про 
державний контроль за 
дотриманням законодавства
про харчові продукти, 
корми, побічні продукти
тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя
тварин, 18.05.2017 № 2042-19 
(далі - ЗУ №2042)

✓ Наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства 
України "Про затвердження 
Вимог до безпечності та 
якості молока і молочних 
продуктів" № 118 від 12 
березня 2019 року (далі –
наказ Мінагрополітики 
№118/2019)



ЗУ №2042 
Стаття 40. Державний контроль сирого молока та молозива

1. Тварини, що використовуються для виробництва сирого молока та/або молозива, підлягають державному контролю…

2. Господарства, де утримуються тварини, підлягають державному контролю з метою перевірки дотримання операторами ринку 
гігієнічних вимог, встановлених законодавством про харчові продукти… 

3. Під час державного контролю беруться до уваги результати лабораторних досліджень
показників безпечності сирого молока та/або молозива, проведених оператором ринку або
на його замовлення.

4. Оператор ринку зобов’язаний розробити та впровадити процедури періодичної
перевірки сирого молока для визначення рівня загального бактеріологічного
забруднення та/або кількості соматичних клітин. Якщо за результатами такої перевірки
виявляється невідповідність, оператор ринку має негайно повідомити про це
компетентний орган. Якщо протягом 3 місяців з дати такого повідомлення зазначену
невідповідність не усунуто, відправлення сирого молока з відповідного господарства
забороняється. Така заборона застосовується до моменту надання оператором ринку 
компетентному органу підтвердження усунення невідповідності.



Наказ Мінагрополітики №118/2019

Оператори ринку забезпечують відповідність молока вимогам чинного законодавства
України та таким критеріям:

1) молоко сире від корів:

• кількість мікроорганізмів за 30 °C ≤ 100 000 КУО/мл (за змінною середньою
геометричною величиною за двомісячний період за зразками, які відбирають з частотою 
щонайменше двічі на місяць);

• кількість соматичних клітин ≤ 400 000 клітин/мл (за змінною середньою геометричною
величиною за тримісячний період з частотою щонайменше за одним зразком на місяць, 
крім випадків, коли компетентним органом буде визначено іншу методологію з метою 
врахування сезонних коливань рівнів виробництва);

• точка замерзання не вище ніж мінус 0,52 °C, густина не менше ніж 1 028 грамів на літр
(незбиране молоко за температури 20 °C) або еквівалент (у повністю знежиреному молоці
за температури 20 °C).



• ВСТАНОВЛЕНО МІНІМАЛЬНУ ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ СИРОГО МОЛОКА:

• Загальне бактеріальне забруднення (ЗБЗ) – мінімум двічі на місяць;

• Кількість соматичних клітин (КСК) – мінімум один раз на місяць.

• ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ДОПУСТИМИХ РІВНІВ КРИТЕРІЇВ БЕЗПЕЧНОСТІ
СИРОГО МОЛОКА*:

Станом на: ЗБЗ, тис. 
КУО/мл

КСК, тис./мл

01.01.2020 500 500

01.01.2021 300 400

01.01.2022 100 400

* - значення КСК та ЗБЗ визначаються в результаті підрахунку середньої 
геометричної величини, тобто, ці значення не є фактичними

Наказ Мінагрополітики №118/2019:



Джерело:http://www.milkriver.eu

Наказ Мінагрополітики № 118/2019 : «…оператори ринку повинні 
впровадити процедури, які забезпечують, що молоко чи молозиво не 

вводиться в обіг, якщо воно містить залишки ветеринарних препаратів 
та/або інших забруднюючих речовин…»

http://www.milkriver.eu/en


1 раз на місяць

• Кількість 
соматичних 
клітин

• Інгібітори

• Точка замерзання

2 рази на місяць

• Загальне 
бактеріальне 
забруднення 

3. На які параметри перевірятиметься 
сире молоко і які вимоги до критеріїв? 



Дотримання вимог підлягає перевірці репрезентативною кількістю зразків сирого молока
чи молозива, відібраних рандомізованим методом у місці первинного виробництва
та/або зберігання молока.

Такі перевірки можуть проводитися безпосередньо чи від імені:

✓ Оператора ринку, який здійснює первинне виробництво молока.

✓ Оператора ринку, який здійснює збір чи переробку молока.

✓ Групи операторів ринку.

✓ У контексті національної чи регіональної програми контролю, в тому числі

державної.

Наказ Мінагрополітики №118/2019



4. Які існують моделі Програми контролю 
сирого молока в пілотних областях? 



4. Які існують моделі Програми контролю 
сирого молока в пілотних областях? 



4. Які існують моделі Програми контролю 
сирого молока в пілотних областях? 



5. Що таке Молочний модуль та яким 
функціоналом він володіє? 

Молочний модуль – ІТ-платформа для аналізу та обробки
даних про результати дослідження молока з подальшою
інтеграцією до Головної інформаційно-телекомунікаційної
системи Держпродспоживслужби



dm.foodcontrol.gov.ua



✓ Реєстрація акту про відбір зразків;
✓ Постійний доступ до результатів досліджень сирого молока;
✓ Сповіщення про нові результати лабораторних досліджень молока;
✓ Розрахунок змінної середньої геометричної величини ЗБЗ та КСК на основі результатів

лабораторних досліджень відповідно до нормативних документів Держпродспоживслужби;
✓ Сповіщення відповідальних районних і обласних інспекторів про результати лабораторних

досліджень, що перевищують граничні значення (стаття 40 ЗУ № 2042/2017);
✓ Дозволяє проводити статистичний аналіз результатів досліджень та відображає їх у вигляді

графіків;
✓ Сповіщає про затримки у графіку відбору зразків для дослідження на показники критеріїв

придатності сирого молока відповідно до Програми контролю сирого молока;
✓ Дозволяє надавати результати своїх лабораторних досліджень третім особам (наприклад,

молокопереробним підприємствам) шляхом надсилання результатів на електронну адресу,
вказану користувачем.

5. Що таке Молочний модуль та яким 
функціоналом він володіє? 



Дякую за увагу!

Ірина Висоцька
Координатор компоненту «Молочний
сектор»
Швейцарсько-українська програма
“Розвиток торгівлі з вищою доданою
вартістю в органічному та молочному 
секторах України”
Адреса: офіс 48, 14-Г, вул. Ярославів
Вал, Київ, Україна
Моб.: +38 066 9284918 +38 096 7659682
Email: iryna.vysotska@qftp.org 
www.qftp.org
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