
Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

Вебінар щодо результатів оцінки
запровадження «Програми контролю сирого 
молока на базі програмного забезпечення
«Молочний модуль»

16-17 лютого 2023 р.



Цілі та Порядок денний
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❖ оцінка реалізації програми контролю 
сирого молока на базі програмного
забезпечення «Молочний модуль» (з 
точки зору операторів ринку та 
компетентного органу), 

❖ обговорення кращих практик 
запровадження, основних викликів та 
обмежень, рекомендації щодо
майбутніх удосконалень



Цілі та Порядок денний
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День 2: 17 лютого (п’ятниця) 

Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор

10:00 –

10:40

Програма контролю сирого молока. Досвід європейських

країн

Тетяна Гаркавенко, головна експертка компонента «Молочний сектор»,

QFTP

Іван Паньків, директор Львівської Аграрної дорадчої служби
10:40 –

11:10

Оцінка результатів впровадження дорожньої карти із

запровадження програми контролю сирого молока на базі

програмного забезпечення «Молочний модуль»: наступні
кроки

Микола Білоус, заступник Директора департаменту – начальник управління

державного контролю, Держпродспоживслужба

Марко Ді Нарді, Головний міжнародний експерт, SAFOSO AG

11:10 –

12:00

Дискусійний раунд: 

Основні виклики та обмеження сьогодення щодо

реалізації програми контролю сирого молока – як їх
вирішити?

Сесія запитань та відповідей

Фасилітатор: Ірина Висоцька, координаторка компонента «Молочний 

сектор», QFTP

Микола Білоус, заступник Директора департаменту – начальник управління
державного контролю, Держпродспоживслужба

Ольга Семенчук, заступник Директора департаменту - начальник
управління безпечності харчових продуктів, кормів та контролю у сфері

органічного виробництва, Держпродспоживслужба
Всі учасники

12:00-12:15 Підведення підсумків Марко Ді Нарді, головний міжнародний експерт, SAFOSO AG

Микола Білоус, заступник Директора департаменту – начальник управління

державного контролю, Держпродспоживслужба
Ольга Семенчук, заступник Директора департаменту - начальник управління

безпечності харчових продуктів, кормів та контролю у сфері органічного
виробництва, Держпродспоживслужба

12:15 Завершення вебінару
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Тетяна Гаркавенко, головна експертка компонента «Молочний

сектор», QFTP

Іван Паньків, директор Львівської Аграрної дорадчої служби

Програма контролю сирого 
молока. 
Досвід європейських країн



Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

Програма контролю сирого молока. 

Досвід європейських країн (Литва, Польща)



Виробники

Облік

продуктивності

Зразки для 

контролю якості та 

оплати

Зразки від прямих 

продажів

Міністерство сільського 
господарства

ДП «Центр аграрної інфор-

мації та сільського розвитку»

Закупівля молока
Держпрод та ветеринарна

служба

Національний

продовольчий і ветери-

нарний Інститут оцінки

ризиків

Молочна Рада 

Литва 

Боротьба з 

хворобами

зразки

інформація
Арбітражна 

комісія

Молокопереробні підприємства



Склад сирого молока та система контролю якості в Литві
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ПЗМ

Виробники молока

Оператори з контролю надоїв та 
відбору зразків

Контроль продуктивності 
худоби в районах

Молокопереробні 
підприємства 

Мета: 
Контроль продуктивності худоби

Мета: 
Оплата (комерційна)

Лабораторія 
дослідження 

молока

Литва

▪ 11 фургонів
▪ 290 місць
▪ 2900 км/ добу 

▪ 250 співробітників
▪ 24/7

▪ 14 000 ферм
▪ 238 000 корів



Литва



Реєстрація тари та ідентифікація зразків молока в комп'ютерній базі даних



ЗБЗ

КСК

Інгібітори

Точка замерзання

Жир

Білок

Лактоза

Сечовина

Казеїн

Сухі речовини

Поживна цінність

Тільність

Мастит

Визначення чутливості до антибіотиків
10

Центральна незалежна лабораторія досліджень молока 

Pieno Tyrimai

Референтні та
сучасні
автоматичні
методи
досліджень

Засновник - Мінагрополітики



ПОКАЗНИК ЧАСТОТА МЕЖА ШТРАФ,

% від ціни

Оплата за тест

ЗБЗ 2 рази/місяць Середнє геометричне

100 000

КУО/мл

15

підприємство

КСК 3 рази/місяць Середнє геометричне   

400 000/мл

10-30 фермер та 

держава

інгібітори 3 рази/місяць не допускаються відхилено

10-40

держава

точка замерзання 2 рази на рік 0,515 10 фіз-хімія 
(білок-жир) -

фермер
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Схема перевірки сирого молока

Литва



Виробники

Облік

продуктивності     
(за бажанням власника)

Зразки для 

контролю якості та 

оплати

Зразки від пямих

продажів

Ветеринарна служба

10 приватних 

лабораторій по 

дослідженню 

молока

Польща

уповноваження

Національна референс-

лабораторія по молоку 

(The National Veterinary

Research Institute in

Puławy)

РТ, затверджує 

методи
референс-

лабораторія у місті

Парзнєв

Молокопереробні підприємства

ПЗМ

зразки          (відбір)

водії

персонал          

зразки (відбір -

ліцензованими 

ветеринарами )

РТ

результати ! невідповідні

кожну партію молока на інгібітори ! невідповідні



ПОКАЗНИК ЧАСТОТА Оплата за тест

ЗБЗ 2 рази/місяць

фермер
КСК 2 рази/місяць

інгібітори кожна партія (переробник)

точка замерзання 2 р/місяць
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Схема перевірки сирого молока

Литва
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• Референтні
та сучасні
автоматичні
методи
досліджень

ЗБЗ

КСК

фіз-хімія сирого молока

збудники маститів

визначення чутливості 
до антибіотиків

контроль води

тест на тільність



Дякуємо за увагу!


