
Як отримати дозвіл на експорт 
молочної продукції до ЄС?



Ключові вимоги до оператора:

Як отримати дозвіл на експорт молочної продукції до ЄС?

Сировина

 Сталий перелік постачальників 
молока європейської якості 

 Періодичні внутрішні аудити 
господарств-постачальників

 Узгоджені дієві механізми та 
процедури контролю за якістю 
/безпечністю молока 

 Впроваджені процедури  
реагування на невідповідності

 Визначені критерії та процедури 
ухвалення/виключення 
постачальників

 Чіткі та дієві процедури 
розділення потоків сировини  
та виробництва (у разі 
неоднорідності сировини  
на виробництві) 

 Використання оброблених 
молочних продуктів лише  
від виробників, які включені  
до списку дозволених  
щодо експорту до ЄС

Впровадження дієвої системи управління 
безпечністю харчових продуктів

Забезпечення заходів державного контролю  
на потужності з періодичністю не менше ніж 
визначена відповідно до ступеня ризику 
(середній ризик – не менше 2 заходів на рік)

Наявність виробничої лабораторії

 Навчання персоналу 
методикам, розумінню 
вимог України та ЄС 

 Забезпечення реактивами, 
обладнання

 Оцінка достовірності 
отриманих результатів

 Використання результатів: висновки 
по постачальникам, визначення 
середнього геометричного за 
показниками кількості мікроорганізмів 
та соматичних клітин, аналіз 
тенденцій. Альтернатива – участь  
у програмі контролю сирого молока 
«Молочний модуль»

Забезпечення відповідності виробничих 
приміщень та обладнання гігієнічним вимогам 

Укладання угоди про надання послуг  
з лікарнею ветеринарної медицини за місцем 
розташування потужності

*Бажано провести самооцінку відповідності за переліком 
питань та формою ветеринарного сертифікату

Сертифікат для ввезення до ЄС молочних продуктів

Молочний модуль. Роз’яснення  

https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/Vet%20Certificates/11certifikat-zdorovya-es-mol-produkti546576.docx
http://dm.foodcontrol.gov.ua


Подальші дії відповідно до Стандартної операційної процедури 
Держпродспоживслужби

Запит відповідно до наведеної форми в додатку 1 СОП

Лист на позаплановий захід контролю до територіального 
органу Держпродспоживслужби за місцем розташування 
потужності

Проведення перевірки відповідності потужності вимогам 
національного законодавства та вимогам ЄС

Формування переліку невідповідностей.  
У разі відсутності критичних невідповідностей 🡪  
план коригувальних дій 

При виконанні плану коригувальних дій слід проінформувати 
територіальний орган про необхідність проведення повторної 
перевірки

У разі визнання плану коригувальних дій виконаним, 
територіальний орган надсилає клопотання  
до Держпродспоживслужби 
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3.

4.

5.

6.

Фінальна перевірка потужності проводиться за участі  
представників центрального апарату Держпродспоживслужби

Подання від територіального органу Держпродспоживслужби 
щодо внесення змін/затвердження потужності у реєстрі 
затверджених експортних потужностей  
(наказ Мінагрополітики від 10.06.2016 № 38).

Наказ Держпродспоживслужби про внесення змін/
затвердження потужності у реєстрі затверджених 
експортних потужностей

Внесення змін до реєстру затверджених експортних потужностей

7.

При повній відповідності потужності вимогам ЄС, 
Держпродспоживслужба направляє подання до DG SANTE

8.

Розгляд подання DG SANTE 🡪 
опублікування результатів у 
списку дозволених підприємств 

9.

10.

11.

12.

Список 
дозволених до 
експорту в ЄС 
підприємств

https://drive.google.com/file/d/1zaoqeUHNZ1gs8cMV1HovNJfq6Pda_5Dv/view
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishment/index#!/search?sort=country.translation


Цю публікацію було створено за підтримки Швейцарії в рамках 
швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою 
доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»,  
що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського 
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG 
(Швейцарія). 



Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно автор(и). 
Точка зору автора(ів) не обов'язково відображає точку зору SECO, 
FiBL, SAFOSO AG, www.qftp.org.
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