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Створення системи контролю за 
безпечністю харчових продуктів на 
основі оцінки ризиків у циклі 
виробництва та збуту молочних 
продуктів в Україні



• Мета - Підтримка створення та впровадження в Україні сучасної
системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі
оцінки ризиків у молочному ланцюгу додаткової вартості в
Україні

• Донор – Уряд Швейцарії через Державний секретаріат Швейцарії
з економічних питань (ДСШЕП/SECO)

• Бенефіціар – Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

• Виконавець – SAFOSO AG, консалтингова компанія в галузі
ветеринарної медицини та безпечності продуктів харчування

• Тривалість проекту – 3 роки

• Бюджет – 2.6 млн шв. франків

• Залучені до проекту: уряд, громадські організації, виробники
молока і переробники молочних продуктів

Швейцарсько-український проект
«Створення системи контролю за безпечністю харчових

продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та 
збуту молочних продуктів в Україні»

2Проект з безпечності молока



Пілотні області Проекту
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Компоненти проекту
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Створення інституційних механізмів та сприяння підвищенню 
обізнаності ключових партнерів проекту для того, щоб дозволити 
Держпродспоживслужбі проектувати, координувати та 
контролювати застосування інтегрованої системи контролю 
безпечності харчових продуктів

Підвищення технічних знань та надання сучасних інструментів для 
впровадження ефективної системи інспекції безпечності харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків

Сприяння приватному сектору виробництва (зокрема, 
переробникам молока, фермерам та перевізникам молока) у 
виробництві безпечного молока та молокопродуктів гарної якості 
для споживачів в Україні та за кордоном через діяльність, 
спрямовану на цільове інформування та розвиток потенціалу



ОРГАНОГРАМА ПРОЕКТУ З БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА



Робочий план на 2016 р. (лютий-жовтень)
Компонент 1
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• Гармонізація відповідних підзаконних актів у молочному 
ланцюгу додаткової вартості в цілому і конкретно,що 
пов'язані з процедурами контролю (у тісній координації
та співпраці з іншими проектами)

• Підвищення обізнаності зацікавлених сторін про систему 
інспекції безпечності харчових продуктів на основі
оцінки ризиків

• Створення мережі експертів з передовим досвідом в 
галузі оцінки ризиків, аналізу ланцюга додаткової
вартості й економічного аналізу в Україні

• Провести оцінку ризиків і аналіз витрат та собівартості 
безпечності і якості сирого і пастеризованого молока



Компонент 1:
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Проведено дві зустрічі робочої групи для визначення
переліку законодавчих та нормативних актів у молочній сфері України, 

які необхідно привести у відповідність до вимог ЄС
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Зустріч робочої групи для обговорення проекту наказу  Мінагропроду
«Про затвердження вимог щодо контролю гігієни операторів ринку 

молока та молочних продуктів при виробництві, 
переробці та введенні в обіг молока і молочних продуктів» 



Thank you for your attention

04/03/2016
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Дякую за увагу!


