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Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 1 етап  

 

Пункт 1.3.  
1.3.2 Аналітична довідка про поточну ситуацію щодо безпечності і якості молочної сировини. 

Галузі виробництва молока та молочної продукції стосуються наступні положення Угоди про 

асоціацію "Україна-ЄС": 

 

План заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 

роки  

 

• Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки 

відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55) 

11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів  

1) проведення аналізу європейських стандартів (грудень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні 

органи виконавчої влади  

Визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні 

2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом 

(ETSI) (грудень 2018).  

Виконавці: Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ (за згодою)  

Визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні 

3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням 

конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ) (2016-

2019 роки)  

Виконавці: Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою), інші центральні 

органи виконавчої влади  

Розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних 

стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів 

• Застосування маркування та етикетування (стаття 58) 

30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні 

для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту 

здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної 

політики  

1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування (березень 2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran389#n389
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Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог  (квітень 

2016) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади  

Прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів 

• Визнання та охорона географічних зазначень (статті 201-211, додаток XXII) 

Визнання та охорона географічних зазначень (статті 201-211, додаток XXII) 

126. Застосування географічних зазначень: забезпечення належного функціонування системи 

охорони та захисту географічних зазначень в Україні ( 2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мін’юст, Мінагрополітики, ДФС, МВС, інші центральні 

органи виконавчої влади судові органи (за згодою)  

Наявність інформаційних листів, проведення семінарів, прийняття відповідних нормативно-

правових актів 

127. Діяльність Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету асоціації у торговельному 

складі 1) забезпечення обміну інформацією про географічні зазначення для цілей визначення їх 

охорони відповідно до Угоди (2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики 

Надання Стороні Угоди переліків географічних зазначень у разі їх оновлення  

2) забезпечення обміну інформацією, досвідом і даними між державними і приватними установами 

щодо розвитку законодавства і політики та практики географічних зазначень (2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС  

Наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій  

3) інформування представників ділових кіл щодо застосування та захисту географічних зазначень 

(2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС  

Наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій  

4) сприяння виробникам та їх об’єднанням у проведенні ребрендінгу відповідної продукції для 

виконання положень щодо перехідних періодів відповідно до статті 208 Угоди та просування 

нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн (2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС  

Проведення заходів щодо ребрендінгу відповідної продукції та просування нових назв товарів на 

ринках України, ЄС та третіх країн  

• Співробітництво у сфері інтелектуальної власності (стаття 252) 

128. Забезпечення співробітництва з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності 

1) забезпечення обміну інформацією про правову базу з питань прав інтелектуальної власності і 

практики ЄС та відповідні правила щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2016-

2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС, інші центральні органи виконавчої 

влади 

2) забезпечення обміну досвідом з ЄС стосовно правозастосування на центральному та 

субцентральному рівні митною службою, поліцією, адміністративними та судовими органами; 
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координації дій з метою запобігання експорту контрафактних товарів, у тому числі з іншими 

країнами (2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС, МВС, інші центральні органи 

виконавчої влади 

3) інформування представників ділових кіл та суспільства щодо напрямів реалізації прав 

інтелектуальної власності (наслідків порушень інтелектуальної власності, зокрема ризиків для 

здоров’я і безпеки) (2016-2018 роки) 

Виконавці: Мінекономрозвитку, ДСІВ, Мінагрополітики, ДФС, МВС, МОЗ, інші центральні 

органи виконавчої влади 

 

План заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 

роки 

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

• Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 404) 

57. Забезпечення співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій 

3) організація та проведення тренінгів для сільського населення з питань розвитку сільського 

зеленого туризму, відповідних конференцій, засідань за круглим столом із залученням експертів 

ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС (2017 рік) 

Виконавці: місцеві держадміністрації, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіон 

Кількість проведених заходів, кількість осіб, які пройшли навчання 

4) стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС (2017 рік) 

Виконавці: Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін  

розроблення концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації 

• Наближення національного законодавства та практики його застосування до законодавства ЄС 

у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 405, додаток XXXVIII) 

58. Нормативно-правове наближення щодо:  політики органічного фермерства; генетично 

модифікованих зернових; біорозмаїття; стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, 

продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; стандартів торгівлі живими тваринами 

та продуктами тваринництва  

Виконання плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому 

секторі, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19 січня 2015 р. № 15 (грудень 2017) 

Виконавці: Мінагрополітики 

 

Стандарти системи ISO EN в галузі виробництва молока і молочних продуктів: 

- EN ISO 707:2008 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб 

- EN ISO 1211:2001 Молоко. Определение содержания жира. Гравиметрический метод 

(контрольный метод) 

- EN ISO 1735:2004 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания жира. Гравиметрический 

метод (контрольный метод) 
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- EN ISO 1736:2008 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод) 

- EN ISO 1737:2008 Молоко сгущенное стерилизованное и сгущенное молоко с сахаром. 

Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод) 

- EN ISO 1854:2008 Сыр сывороточно-альбуминный. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод) 

- EN ISO 2450:2008 Сливки. Определение содержания жира. Гравиметрический метод 

(контрольный метод) 

- EN ISO 3727-1:2001 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных 

веществ и жира. Часть 1. Определение содержания влаги (контрольный метод) 

- EN ISO 3727-2:2001 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных 

веществ и жира. Часть 2. Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный 

метод) 

- EN ISO 3727-3:2003 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных 

веществ и жира. Часть 3. Расчет содержания жира 

- EN ISO 5534:2004 Сыры и плавленые сыры. Определение общего содержания сухих веществ 

(контрольный метод) 

- EN ISO 5537:2004 Молоко сухое. Определение содержания влаги (контрольный метод) 

- EN ISO 5764:2002 Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением 

терморезисторного криоскопа (контрольный метод) 

- EN ISO 5943:2006 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания хлоридов. Метод 

потенциометрического титрования 

- EN ISO 7208:2008 Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод) 

- EN ISO 7328:2008 Мороженое молочное и смеси для мороженого. Определение содержания 

жира. Гравиметрический метод (контрольный метод) 

- EN ISO 8069:2007 Молоко сухое. Определение содержания молочной кислоты и лактатов 

- EN ISO 8261:2001 Молоко и молочные продукты. Общее руководство по подготовке 

испытательных образцов, исходных суспензий и децимолярных растворов для 

микробиологического исследования 

- EN ISO 8968-1:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 1. Метод Кьельдаля  

- EN ISO 8968-2:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 2. Блочно-септический 

метод (Макрометод) 

- EN ISO 8968-3:2007 Молоко. Определение содержания азота. Часть 3. Метод дигерирования в 

блоке (полумикроэкспресс метод) 

- EN ISO 8968-4:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 4. Определение содержания 

безпротеинового азота 

- EN ISO 8968-5:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 5. Определение содержания 

протеинового азота 

- EN ISO 11816-1:2006 Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной 

фосфатазы. Часть 1. Флуорометрический метод для молока и молочных напитков 

- EN ISO 11816-2:2003 Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной 

фосфатазы. Часть 2. Флуорометрический метод для сыра 
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- EN ISO 13366-1:2008 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 1. Метод с применением 

микроскопа 

- EN ISO 13366-2:2006 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 2. Руководство по работе 

флуорооптоэлектронных счетчиков 

- EN ISO 13969:2004 Молоко и молочные продукты. Руководство по нормированному описанию 

испытаний с использованием микробных ингибиторов 

- EN ISO 14501:1998 Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина M1. Очистка 

иммуносорбционной хроматографией и определение с помощью высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

- EN ISO 14501:2007 Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина M1. Очистка 

иммуносорбционной хроматографией и определение с помощью высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

- EN ISO 14637:2006 Молоко. Определение содержания мочевины. Ферментативный метод с 

использованием разницы в рН (контрольный метод) 

- EN ISO 14673-1:2004 Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и 

нитритов. Часть 1. Метод с применением восстановления кадмием и спектрометрии 

- EN ISO 14673-2:2004 Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и 

нитритов. Часть 2. Метод с применением разделения потока (практический метод) 

- EN ISO 14673-3:2004 Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и 

нитритов. Часть 3. Метод определения посредством восстановления кадмием и анализа 

впрыскивания жидкости с поточным диализом (практический метод) 

- EN ISO 14675:2003 Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартизованному 

описанию конкурентоспособных иммуноферментных анализов. Определение содержания 

афлатоксина М1 

- EN ISO 14891:2002 Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. 

Практический метод с применением сжигания в соответствии с принципом Дюмаса 

- EN ISO 17189:2003 Масло, пищевые масляные эмульсии и пастообразные жиры. Определение 

содержания жира (Базовый метод) 

- EN ISO 18330:2003 Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартному описанию 

иммунологических  или рецепторных анализов для определения антибактериальных остатков 

- EN ISO 20541:2008 Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов. Метод 

ферментативного восстановления и молекулярной абсорбционной спектрометрии после реакции 

Грисса 

- EN ISO 21187:2005 Молоко. Количественное определение бактериологического качества. 

Руководство по проверке и зависимости между результатами практического и базового методов 

- EN ISO 22160:2007 Молоко и молочные напитки. Определение активности щелочной 

фосфатазы. Метод с применением фотоактивной энзимной системы (EPAS) 

- EN ISO 22000:2005 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко 

всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов  

 

Профільним технічним комітетом у галузі виробництва молока і молочних продуктів є: 

ТК 140. "Молоко, м’ясо та продукти їх переробки", створений наказом Держспоживстандарту 

України від 22.05.2001 р. № 240, полодення про комітет затверджено наказм ДП "Укр НДНЦ" № 

186 від 22.06.2016 "Про  затвердження Положення ТК 140" 



 
                   

          Аграрний союз України 
                       Аналітичний центр 
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Керівник комітету Сичевський Микола Петрович,  

Адреса секретаріату: Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України (ІПР НААН), Київ, вул. Є.Сверстюка, 4 а, м. Київ, 02660, e-mail: tk140@hotmail.com, 

dir@ipr.net.ua, dir.ipr@ukr.net тел: 517-17-37, факс: 517-02-28 


