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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 1.5.  
1.5.8 Аналітична нотатка про засади контролю за дотриманням саморегулівних стандартів у сфері 

виробництва молочної сировини. 

 

Нормативні засади для контролю за якістю молока: Спілка молочних підприємств України 

покладає в основу розробки саморегулівних стандартів наступні міжнародні документи: 

- Директива Ради 96/16 / ЄС від 19 березня 1996 р. про статистичні огляди молока та молочних 

продуктів. ОВ L 78 від 28.3.1996 р., Стор. 27-29 ** Див консолідовану версію цього акту З 

поправками від: Richtlinie 96/16/EG des Rates See consolidated version of this act 

- Директива 2003/107 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 грудня 2003 р. про внесення 

змін до Директиви Ради 96/16 / ЄС про статистичні огляди молока та молочних продуктів richtlinie 

2003/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

- Директива ЄС -98/582 / EC: Рада від 6 жовтня 1998 Про внесення змін Рішення 97/80 / EC, що 

встановлює правила застосування Директиви ЄС 96/16 / щодо статистичних обстежень молока і 

молочних продуктів. ОВ L 281 від 17.10.1998 р., Стор. 3698/582/EG: Entscheidung des Rates  

- Рішення Комісії 2005/288 / EC від 18 березня 2005 про внесення змін Рішення 97/80 / EC, що 

встановлює правила щодо реалізації Директиви 96/16 / ЄС щодо наведені статистичні дослідження 

молока і молочних продуктів (сповіщений під номером документа C 2005 рік) 754) (текст з 

релевантністю ЄЕЗ).OJ L 88, 7.4.2005, p. 10-20 2005/288/EG: Entscheidung der Kommission 

- Рішення Комісії ЄС 2011/142 / від 3 березня 2011 про внесення поправок в Рішенні 97/80 / EC, 

що встановлює, що реалізують заходи Директив 96/16 / ЄС Про статистичних обстеженнях молока 

і молочних продуктів Тексту з ЕЕЗОМ. 2011/142/EU: Beschluss der Kommission 

 

Коло саморегулівних процедур Союзу молочних підприємств України, до яких встановлюються 

зеркальні процедури контролю:  

- "Традиційний склад та спосіб виробництва молочної продукції" 

- "Вимоги до пастоподібних жирів".  

- "Вимоги до частково або повністю зневодненого консервованого молока, призначене для 

споживання в їжу" 

 

Акредитовані лабораторії. В ході саморегулівного контролю Союз молочних підприємств 

України планує залучати до співпраці наступні акредитовані лабораторії: 

- Випробувальний центр Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини 

- Випробувальний центр продукції Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва Академії 

медичних наук України 

- Центр оцінки якості сировини та готової продукції Національного університету харчових технологій 
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- Випробувальна служба УкрТЕСТ Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП 

«Укрметртестстандарт») 

- Науково-дослідний центр випробувань продукції (НДЦВП) Державного підприємства Всеукраїнський 

державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів  

- Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській області 

- Центральна випробувальна лабораторія контролю якості товарів Торгово-промислової палати України 

- Департамент податкових та митних експертиз ДФС м. Київ 

- Випробувальна лабораторія ДП “Київський обласний науково–виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації” 

- Відділ аналітичних досліджень та якості харчової продукції Інституту продовольчих ресурсів 

Національної академії аграрних наук України 

 


