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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ 
ДО ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ МОЛОКА

ДЛЯ КОГО ЦІ ВИМОГИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ?

Дрібнотоварне
господарство

Пункт заготівлі
молока (ПЗМ)

ЛіцензіатУповноважений
ветеринар 

Державний
ветеринарний

інспектор

Потужність, на якій утримується
 

до 5 корів/кобил або 50 овець/кіз
 

для виробництва сирого молока з метою 
введення його в обіг через пункти заготівлі 

молока або реалізації кінцевому споживачу 
через агропродовольчі ринки

Потужність із заготівлі,  зберігання 
та транспортування молока від тварин, 

які утримуються дрібнотоварними 
виробниками

Пункт
заготівлі
молока
(ПЗМ)

Агро-
продовольчий

ринок

- Потужність 
 з виробництва 

дитячого харчування
- Заклади громадського 

харчування 

Переробна 
потужність

з термічною 
обробкою

Основні обов’язки 
та діяльність:

здійснення інспектування 
та аудиту:

перевірка дотримання 
вимог  законодавства
перевірка ведення записів

здійснення відбору зразків 
для перевірки відповідності 
законодавству

Основні обов’язки та діяльність:

здійснення протиепізоотичних заходів
надання ПЗМ та державному ветеринарному інспектору інформації щодо 
стану здоров’я тварин, які утримуються дрібнотоварними виробниками
надання вказівок щодо поводження з хворою твариною, сирим молоком 
та вживання заходів щодо лікування тварини
внесення інформації до обов’язкових записів про тварин, зокрема які 
ветеринарні препарати застосовувались з вказанням періоду їх виведення 
з молоком та термін заборони продажу молока на ринках та здачі на ПЗМ
повідомлення ПЗМ ідентифікаційних номерів тварин, від яких заборонено 
приймати молоко та термін дії такої заборони
навчання дрібнотоварних виробників з виявлення прихованих форм маститів
надання допомоги дрібнотоварному виробнику і ПЗМ у виявлені причини  
невідповідності критеріїв сирого молока та виправлення ситуації

Ліцензовані спеціалісти ветеринарної медицини 
або спеціалісти, які працюють в ліцензованих 

закладах ветеринарної медицини 

Спеціаліст ветеринарної медицини 
(уповноважений ветеринар, офіційний 

ветеринарний лікар)
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ЗАБОРОНЕНО

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.

Фінансова підримка: Виконавець Програми: Партнер Програми:


