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2016 рік

(очікуване)

І квартал

2016 року

(факт)

Попит на продукцію 10590 2005

Внутрішнього ринку – всього 10290 1950

в тому числі:

фонд споживання 9190 1700

інше споживання 1100 250

Зовнішнього ринку (експорт) 300 55

У ВЕЗ "Крим" 0 0

Пропозиція продукції 10590 2005

Внутрішнього ринку – всього 10490 1977

в  тому числі:

власне виробництво 10490 1977

зміна запасів 0 0

Зовнішнього ринку (імпорт) 100 28

Споживання на особу, кг за рік 215,2 х

Баланс попиту і пропозиції

молока і молокопродуктів



КМАФАнМ
(тис. КУО на 1 см3)

Кількість соматичних
клітин

(тис. в 1 см3)

<100 <200 вищий ґатунок

<100 <300 "екстра"

<100 <400
Допускається до 

переробки
"екстра"

<300 <400 вищий ґатунок вищий ґатунок

<500 <500 перший ґатунок

<500 <600 перший ґатунок

<3000 <800 другий ґатунок

<500 <1000 перший ґатунок

<4000 <1000 другий ґатунок

Чим регулюється

Регламент (ЄС) №853/2004
Европейского Парламента и 

Совета об установлении 
специальных гигиенических 

правил, подлежащих 
применению к 

продовольственным товарам 
животного происхождения

Федеральный закон 
Российской Федерации 

от 12 июня 2008 г. 
N 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 
молочную продукцию"

Государственный 
стандарт Республики 

Беларусь СТБ 1598-2006

ДСТУ 3662-97
"Молоко коров'яче

незбиране. Вимоги до 
закупівлі"

Вимоги до молока в різних країнах



Динаміка надходження молока на переробні підприємства 
в 2011 – 2015 роках 

+ 19 %



Екстра
7%

Вищий гатунок
23%

І гатунок
36%

ІІ гатунок
34%

2015 рік

Зміна якості молока, що надходить на переробку 
протягом 5 років



Потенціал розвитку молочної галузі
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Загальне споживання Промислове споживання

К
г
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+12 млн. тонн

Рекомендована МОЗ норма 380 кг/рік

+7 млн. тонн



Географія експорту молочної продукції у 2015 році 
в порівнянні з 2014 роком 

(млн. дол. США)

2014 рік

2015 рік



Найбільші імпортери української молочної 
продукції  у 2015 році

% - частка країни в загальному експорті молочної продукції


