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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ 
ДО ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ МОЛОКА

ЯКА ЯКІСТЬ МОЛОКА, ЩО НАДХОДИТЬ
НА ПЕРЕРОБКУ?*
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Чому потрібні зміни? Які зміни передбачені Вимогами?
Низька якість молока від тварин, що утримуються 
господарствами населення
Застарілі та неактуальні вимоги, які не відповідають 
новому харчовому законодавству
Відсутність чітких та зрозумілих шляхів реалізації 
молока, як сировини для переробки,  господарствами 
населення
Дефіцит молока, як сировини для переробки, на 
внутрішньому ринку
Відсутність ефективного державного контролю за 
виробництвом молока від тварин, що утримуються 
господарствами населення, та введенням його в обіг

Які цілі буде досягнуто? Хто отримає переваги?

Підвищення якості молока від тварин, що утримуються 
дрібнотоварними виробниками
Створення сприятливих умов для ведення діяльності 
дрібнотоварними виробниками та ПЗМ
Забезпечення добросовісного конкурентного 
середовища на внутрішньому ринку молока
Забезпечення споживача вітчизняними якісними та 
безпечними молочними продуктами
Стимулювання мікропідприємництва у 
децентралізованих регіонах та розвиток ОТГ
Запровадження ефективного ризико-орієнтовного 
державного контролю дрібнотоварного виробництва 
молока для введення його в обіг 
Забезпечення виконання Україною міжнародних 
зобов’язань

Ведення поняття «дрібнотоварного виробництва 
молока»
Спрощення вимог для дрібнотоварних виробників 
молока і ПЗМ 
Узгодження та синхронізація Вимог до 
дрібнотоварного виробництва молока і ПЗМ  із 
Вимогами до безпечності та якості молока та 
молочних продуктів (наказ Мінагрополітики від 
12.03.2019 №118) 
Встановлення чіткого шляху надходження молока на 
переробку від дрібнотоварного виробника

Всього 
на переробку
надійшло
3,3 млн т
молока
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