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СТАН ГАЛУЗІ

Молочна галузь займає важливе місце в забезпеченні 
продовольчої безпеки України. 

Динаміка обсягів виробництва молокопродуктів в Україні
у 2021 році у порівнянні із 2020 р.:
o зростання: сухе незбиране молоко (+10%), сироватка

рідка (+8,7%), сир кисломолочний (+7,4%) та казеїн
(+11%);

o без суттєвих змін:  йогурти ароматизовані (+1%) та 
кисломолочна продукція в цілому (-2,8%);

o суттєво знизились: молоко жирністю 1% – 6% (у 
пакуваннях до 2 л) – на 6,7 %; сир плавлений – на 8,4%; 
молоко та вершки згущені – на 10,4%; сир інший – на 
14,2%; масло вершкове – на 17 %; сухе знежирене
молоко – на 17,7%; сироватка у твердому вигляді – на 
більш як 20%.

Обсяги виробництва молокопродуктів у 2021 році
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СТАН ГАЛУЗІ

За останні п’ять років спостерігається зменшення обсягів 
виробництва молочної продукції. 

Основні причини: 
o зменшення надходження сирого молока на 

молокозаводи; 
o зниження рентабельності утримання великої рогатої 

худоби, що за останні 5 років призвело до скорочення 
чисельності поголів'я корів більше ніж на 17,5%.

Щороку в Україні поголів’я корів молочнотоварної галузі
зменшується в середньому на 100 тисяч голів!
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ

Понад 4 мільйони громадян виїхали за межі країни, 
близько 10 мільйонів були вимушені покинути домівки 
та переїхати у більш безпечні області. 

Зупинка молокопереробних підприємств, які опинилися 
на окупованих територіях Сумської, Чернігівської, 
Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. У цих 
областях молочна галузь завжди була добре розвинена. 

Виробники молока, у свою чергу, пристосовувалися до 
обставин: шукали надійних покупців і безпечні маршрути 
збуту, змінювали раціони годування корів та зменшували 
кількість доїнь для того, щоб зменшити надої в умовах 
попиту, що спочатку помітно скоротився.
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ

Втрата внаслідок бойових дій частини виробничих
потужностей переробки призводить до скорочення
наявного поголів‘я корів. Відповідно, зменшується обсяг
виробництва молока.
З огляду на ситуацію станом на 1 квітня 2022 р., Спілка
молочних підприємств України вважає, що обсяги
виробництва молока-сировини в Україні у 2022 році
загалом можуть знизитись на 14-15% проти рівня 2021 
року, причому в індустріальному секторі на 15-17%, а у 
приватному на 13-15 %.
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СТРУКТУРА СКЛАДОВИХ ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
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ВИТРАТИ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Що впливає:

o низький рівень завантаженості виробничих 
потужностей;

o моральний і фізичний знос обладнання; 
o низький рівень енергоефективності обладнання; 
o відсутність системи контролю та моніторингу

енерговикористання;
o відсутність можливостей поновлення обладнання.

Шляхи вирішення:
o створення нових високопродуктивних виробництв;
o упровадження новітніх технологій;
o поліпшення сервісного обслуговування продукції;
o реалізація заходів з енергоефективності.
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ВИТРАТИ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ
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СТРУКТУРА ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
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СТРУКТУРА ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ТИПОВІ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ

№ Назва заходу

Середнє

енергозбереження

, (%)

Середній

період

окупності (рік)

1 Теплоізоляції тепло- та холодопроводів 15 - 40 2,5

2
Реконструкція котельної та модернізація

котлів
10 - 15 5,5

3 Рекуперація тепла з технологічних процесів 10 - 25 3,0

4
Відновлення системи повернення 

конденсата в котельню
5 - 30 3,5

5 Модернізація системи освітлення 10 - 50 1,5

6
Впровадження системи енергетичного

менеджменту
2 - 5 3,5

7
Застосування ЧРП для приводів 

електроспоживаючого обладнання
15 - 40 2,0

8 Утилізація тепла холодильних компресорів 10 - 25 1,0

9

Використання туманоутворення для 

зменшення електроспоживання фреоновою 

компресорною

2 - 7 4,0

10 Відновлення теплоізоляції обладнання 5 - 10 1,5

11
Заміна холодильних компресорів на більш 

енергоефективні
10 - 25 3
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ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ

Заходи з 
енергомодернізації
впроваджуються 
енергосервісними
компаніями (ЕСКО) за їх 
власні кошти, і ЕСКО
несе фінансові ризики, 
бере повну 
відповідальність за 
якість робіт та 
зацікавлена в 
максимальній економії 
витрат на 
енергоресурси.

Замовник, зі свого боку, оплачує ці послуги не власним 
коштом, а виключно за рахунок економії енергоресурсів, 
досягнутої в результаті здійснення такими компаніями 
енергоефективних заходів.
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