
Наказ Мінагрополітики від 22 серпня 2022 року № 595

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

від 12 березня 2019 року № 118

Які зміни затверджені Наказом?

Встановлено методи проведення
лабораторних досліджень
(випробувань) сирого молока

*Встановлено частоту контролю
залишків ветеринарних препаратів
та/або інших забруднюючих речовин

Молокопереробні
підприємства

Об'єднані
територіальні

громади
Пункти заготівлі

 молока
Господарства

з виробництва
молока

Споживачі

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:

Чому потрібні зміни?
завершення процесу гармонізації в частині  заходів належної 
виробничої практики виробництва та обігу молока;
запровадження чітких механізмів  проведення лабораторних 
досліджень (випробувань);
встановлення  частоти та методів проведення лабораторних 
досліджень (випробувань);
сприяння простежуваності через цифровізацію процесів та 
обмін даними щодо безпечності та якості молока.

Допустимі рівні критеріїв до молока сирого від корів
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Станом на:

Загальне бактеріологічне 
забруднення (ЗБЗ), 

КУО/мл

Кількість 
соматичних клітин 

(КСК), клітин/мл 

за змінною середньою 
геометричною величиною за 

тримісячний період з частотою 
відбору зразків  щонайменше 

1 раз на місяць

Точка 
замерзання, 

°C 

частота  
досліджень 

визначається  
оператором 

ринку

Залишки ветеринарних 
препаратів та/або інших 
забруднюючих речовин 

(у тому числі інгібуючих)*Одна з ключових 
цілей 

регулювання – 
безпечне молоко 

та молочні 
продукти

за змінною середньою 
геометричною величиною 

за двомісячний період з 
частотою відбору зразків 

щонайменше 2 рази на місяць

Програма  контролю сирого молока 
ведеться із застосуванням 

інформаційно-комунікаційної системи 
компетентного органу

Деталізуються вимоги
та критерії до молока, 
яке є придатним для 
споживання людиною

Критерії щодо ЗБЗ та КСК не є 
максимальними значеннями, 
у разі перевищення яких сире 
молоко не може вводитись в 
обіг

Для виготовлення сирів з 
періодом дозрівання не 
менше ніж 60 днів, та 
молочних продуктів, 
вироблених з таких сирів

Зразки сирого молока підлягають 
дослідженню (випробуванню) в 

уповноваженій лабораторії

Ведення записів дозволяється 
у паперовому та/або 

електронному вигляді

ДОЗВОЛЕНО

ДСТУ EN ISO 4833-1:2014 (EN ISO 4833-1:2013) 
«Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний 
метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 1. 
Підрахунок колоній за температури 30° C методом 
розливу по чашках»

ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 (ISO 13366-1:2008/IDF 
148-1:2008, ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT) «Молоко. 
Підрахування соматичних клітин. Частина 1. 
Мікроскопічний (контрольний) метод»

Дозволяється використовувати, якщо методи 
валідовані відповідно до референс-методу,  згідно з  
протоколом, прийнятого на національному або 
міжнародному рівні

РЕФЕРЕНС-МЕТОДИ

АЛЬТЕРНАТИВНІ АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ

Уповноважені компетентним органом лабораторії 
повинні брати участь у раунді професійного 
тестування за відповідними видами досліджень не 
рідше 1 разу на рік!

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ
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Оператори ринку повинні впровадити процедури, які 
забезпечують, що молоко чи молозиво не вводиться в обіг, 
якщо воно містить залишки ветеринарних препаратів та/або 
інших забруднюючих речовин (у тому числі інгібуючих), 
щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або 
у кількості, що перевищує максимально допустимі рівні.

Оператор ринку може встановити частоту відбору зразків на 
рівні господарства або групи господарств, щоб гарантувати, 
що однаковий рівень контролю є об’єктивним. Така частота 
не може бути нижчою, ніж передбачена цим Наказом:

референтними методами  –  не рідше 1 разу на пів року 

скринінговими методами –  не рідше 1 разу на місяць

Хто отримає переваги?
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