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3 роки
від пілотного проєкту «Програма контролю 
сирого молока» до національного
впровадження



Передумови та підґрунтя

Перший етап: квітень 2019 року Ключові цілі:

Важлива передумова  – зміна законодавства:

набрання чинності наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Вимог до
безпечності та якості молока і молочних продуктів» від
12 березня 2019 року № 118 в частині допустимих рівнів
критеріїв до сирого молока з 1 січня 2020 р.

• 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



Другий етап: липень 2021 року

Ключові цілі:

• залучення операторів ринку та
територіальних органів
Держпродспоживслужби з усіх областей
України, щоб здійснити аналіз ресурсів
щодо відбору, транспортування та
дослідження зразків

• оцінка практичного застосування, недоліків 
та переваг консолідованої моделі

• вдосконалення функціоналу «Молочного 
модуля»



Третій етап: січень 2022 року

Ключові цілі

• реалізації Дорожньої карти із
запровадження програми
контролю сирого молока на базі
програмного забезпечення
«Молочний модуль»

• утворити Робочу групу з
реалізації визначених завдань





Важлива передумова  – зміна законодавства:

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про затвердження Вимог до безпечності та якості
молока і молочних продуктів" № 118 від 12 березня 2019
року (зі змінами):

- «Дотримання вимог підлягає перевірці
репрезентативною кількістю зразків молока чи
молозива, відібраних рандомізованим методом у місці
первинного виробництва та/або зберігання молока
уповноваженою компетентним органом на відбір
зразків особою з метою виконання впроваджених
процедур періодичної перевірки сирого молока
(національної або регіональної програми контролю
сирого молока із застосуванням інформаційно-
комунікаційної системи компетентного органу).»

- «Зразки сирого молока підлягають дослідженню
(випробуванню) в уповноваженій лабораторії.»

Новий етап: вересень 2022 року



У зв’язку з війною є потреба перегляду візії та плану дій відповідно до 
дорожньої карти

Важлива передумова  – зміна законодавства:



Дякую за увагу!


