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Про зростання імпорту молочних продуктів в Україну 

 

   Комітет на засіданні розглянув, за участі представників центральних 

органів виконавчої влади, профільних асоціацій, питання щодо імпорту 

молочних продуктів в Україну, розгляд якого було обумовлено зверненням до 

Комітету Спілки молочних підприємств. 

Основні питання, на які звернули увагу, обговорюючи тему імпорту 

молочної продукції були: структура імпорту молочної продукції; ціна та якість 

вітчизняної молочної сировини; державна підтримка молочної галузі; 

фальсифікат імпортної молочної продукції. а також пропозиції щодо заходів, 

які необхідно вжити для підвищення конкурентоспроможності молочної 

галузі. 

Молочна галузь є однією з провідних у структурі харчової 

промисловості України. Перспективи її розвитку та функціонування завжди є 

надзвичайно актуальними, оскільки молочні продукти є особливо цінними і 

незамінними продуктами харчування будь-якої людини, і Україна має великий 

потенціал для забезпечення традиційними молочними продуктами населення 

України.  

Однак, сьогодні складається ситуація, коли в українських торгівельних 

мережах стає дедалі більше імпортних, значно дешевших молочних продуктів, 

в основному з країн ЄС: Польщі, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, а 

також з Республіки Білорусь. 

Відбувається різке зростання імпорту. Так, за останні 5 років імпорт 

молочної продукції у грошовому еквіваленті зріс з 43,3 млн. дол. США – у 

2016 році до 303,3 млн. дол. США – у 2020 році або в 7 разів більше. Загалом 

у 2020 році до 2015 року (за 5 років) імпорт молока та молокопродуктів (у 

перерахунку на молоко) зріс у 9,5 разів. Так, обсяг імпорту сирів в Україну за 

2020 рік зріс на 97% - до 46,8 тис. тонн.  



Отже, є цілком реальна загроза втрати вітчизняної молочної галузі 

внаслідок стрімкого зростаючого імпорту. 

Беручи до уваги важливість зазначеного питання, Комітет вирішив: 

1. Підтримати заяву представників молочних підприємств України 

про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну молочної 

продукції, що була подана в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 15.02.2021. 

2.  Направити лист до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України щодо розгляду питання імпорту в Україну 

молочної продукції на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. 

3. Створити робочу групу із зазначеного питання, та призначити 

головою першого заступника голови Комітету Мейдича О.Л.  

4. Доручити голові робочої групи Мейдичу О.Л. сформувати її склад. 
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