Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

«Забезпечення якості та безпечності
молока, що вводиться в обіг: нові вимоги
та можливості»
Обласний семінар
25 березня 2021 р.

Нове харчове законодавство:
державний контроль
виробництва молока та введення
його в обіг
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Взяті Україною зобов’язання щодо приведення власного правового поля у відповідність до вимог ЄС
передбачають формування еквівалентних європейським процедур контролю

Виконавчий Регламент
Комісії (ЄС) 2019/627

Регламент (ЄС) 178/2002
Регламент (ЄС) 853/2004

Виконавчий
Регламент
Комісії (ЄС) 2019/627:
EN ISO 4833-1 for the
plate count at 30 °C
EN ISO 13366-1 for the
somatic cell count

Регламент (ЄС) 853/2004

Забезпечення контролю сирого молока: приклад ЄС

Джерело:http://www.milkriver.eu

Нове законодавство про безпечність харчових продуктів
✓

Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів, 23.12.1997 № 771/97-ВР (далі - ЗУ №771)

✓

Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин, 18.05.2017 № 2042-19 (далі - ЗУ №2042)

✓

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження
Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара,
працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного
ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності» № 141 від 16 березня 2018 року
(далі – наказ Мінагрополітики №141/2018)

✓

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про затвердження Вимог до безпечності та
якості молока і молочних продуктів" № 118 від 12 березня
2019 року (далі – наказ Мінагрополітики №118/2019)
Source: www.eufic.org

ЗУ №771: потужності, на яких здійснюються лише первинне виробництво та/або зберігання
молока в місці його первинного виробництва, підлягають державній реєстрації.
ЗУ №771: «…операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових
продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації
або не отримали експлуатаційного дозволу…»:
ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

ЗУ №771: «Загальні вимоги до
операторів ринку, які
здійснюють первинне
виробництво та ведення записів
щодо забезпечення безпечності
харчових продуктів»

Джерело:http://www.milkriver.eu

Наказ Мінагрополітики № 447/2019:
інспектування (уніфікований акт)

Наказ Мінагрополітики № 447/2019:
✓ Вимоги щодо виробництва сирого молока та/або молозива, стану здоров'я
тварин та використання ветеринарних препаратів дотримуються;
✓ Процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня
загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин
розроблено та впроваджено.

Наказ Мінагрополітики № 118/2019:
«Оператори ринку забезпечують
відповідність молока критеріям, які
обумовлюють його придатність для
введення в обіг»
Джерело:http://www.milkriver.eu

Наказ Мінагрополітики №118/2019
Оператори ринку забезпечують відповідність молока вимогам чинного законодавства
України та таким критеріям:
1) молоко сире від корів:
•

кількість мікроорганізмів за 30 °C ≤ 100 000 колонієутворюючих одиниць/мл (далі КУО/мл) (за змінною середньою геометричною величиною за двомісячний період за
зразками, які відбирають з частотою щонайменше двічі на місяць);

•

кількість соматичних клітин ≤ 400 000 клітин/мл (за змінною середньою геометричною
величиною за тримісячний період з частотою щонайменше за одним зразком на місяць,
крім випадків, коли компетентним органом буде визначено іншу методологію з метою
врахування сезонних коливань рівнів виробництва);

•

точка замерзання не вище ніж мінус 0,52 °C, густина не менше ніж 1 028 грамів на літр
(незбиране молоко за температури 20 °C) або еквівалент (у повністю знежиреному молоці
за температури 20 °C);

ЗУ № 2042: «…якщо за результатами перевірки виявляється невідповідність, оператор ринку
має негайно повідомити про це компетентний орган…»:
ПРОЗОРІСТЬ

ЗУ № 2042: «… якщо протягом трьох місяців з дати такого повідомлення зазначену
невідповідність не усунуто, відправлення сирого молока з відповідного господарства
забороняється…»
ЗУ № 2042: «… така заборона застосовується до
моменту надання оператором ринку
компетентному органу підтвердження усунення
невідповідності…»

Джерело: http://www.milkriver.eu

Наказ Мінагрополітики №118/2019

Продовження

4) 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
Джерело: https://www.agriculture.com/livestock/cattle/the-new-rules-of-feedantibiotics

6) Якщо молоко сире чи молозиво не відповідає вимогам підпункту 4, оператор ринку
зобов’язаний невідкладно повідомити територіальний орган компетентного органу
про випадки невідповідності та вжити коригувальних заходів з метою виправлення
ситуації. Результати вжитих заходів мають бути задокументовані та доступні для
перевірки компетентним органом.
Територіальний орган компетентного органу невідкладно припиняє в порядку,
передбаченому статтею 67 ЗУ № 2042 обіг такого молока чи молозива

Продовження

Наказ Мінагрополітики №118/2019:
- з 01 січня 2020 року:
ЗБЗ - не більше ніж 500 тис. КУО/мл
КСК- не більше ніж 500 тис./мл;

- з 01 січня 2023 року:
ЗБЗ - не більше ніж 300 тис. КУО/мл
КСК- не більше ніж 400 тис./мл;
- з 01 січня 2024 року:
ЗБЗ - не більше ніж 100 тис. КУО/мл
КСК- не більше ніж 400 тис./мл.

1) Kількість мікроорганізмів

На старті до 5 000\мл

•

Альвеоли – стерильне молоко* 10
– 50 бактерій\мл (60 – 70% молока)

•

Протоки та цистерна вимені – до
10 тис\мл (39,9– 29,9% молока)

•

Цистерна дійки – значна кількість
до 10 млн\мл

Джерело: DeLaval Україна, Т. Байдюк, 2018

Нічого крім калькулятора
Бактеріальне забруднення:

Разовий надій – 10 л молока (30 в день)

1. Альвеоли – стерильне молоко*
10 – 50 бактерій\мл (60 – 70%
молока)

1. У альвеолах - 6 л (6000 мл) х 50 = 300 тис

2. Протоки та цистерна вимені – до
10 тис\мл (39,9– 29,9% молока)
3. Цистерна дійки – значна
кількість до 10 млн\мл

2. У цистернах вимені та протоках – 3,96 л
(3960 мл) х 10 000 = 39,6 млн
3. У цистернах дійок 0,04 л (40 мл) х 10 млн =
400 млн

Ложка меду в бочку дьогтю…
• 300 тис + 39,6 млн = 39,9 млн

• 39,9 млн + 400 млн = 439,9 млн

• 6000 мл + 3960 мл = 9960 мл

• 9,96 л + 0,04л = 10 л (10000 мл)

• 39,9 млн / 9960 мл = 4 006 КУО/мл

• 439900 тис / 10 тис мл = 43990 КОУ/мл
Джерело: DeLaval Україна, Т. Байдюк, 2018

Здоювати потрібно!!!

Німеччина: результати дослідженнь
2001-2015, Robert Koch Institut

Джерело: Berge AC, Baars T (2020). Raw milk producers with high levels of hygiene and safety. Epidemiology and Infection 148, e14, 1–7. https://doi.org/10.1017/ S0950268820000060

Kількість мікроорганізмів

Зберігання з охолодженням
затримує ріст мікроорганізмів в
молоці, окрім стійких до холоду
бактерій, які можуть рости при
температурах охолодження

Джерело: WESTFALIA SEPARATOR

Вплив підвищення кількості соматичних клітин на надій
молока

Джерело: Milk Quality Handbook, Moorepark Dairy Levy Research Update, 2008

Втрати молока, кг/305 днів

Вплив підвищення кількості соматичних клітин на
надій молока

Кількість соматичних клітин, тис./мл
Найбільш стрімко падає надій молока при підвищенні КСК з 50 000 до 500 000 клітин/мл,
у порівнянні з підвищенням КСК на більш високий рівень
Джерело: http://www.dairyweb.ca

3) Точка замерзання
• Точка замерзання молока вимірюється для визначення можливої доданої
води;

• Натуральне коров'яче молоко замерзає при - 0.520 °С до - 0.530 ° С і
нижче;
• Відхилення від норми відбувається через:
- Стороння вода: 1% води призводить до 0,005 °C вище замерзання;
- Годівля, клімат (зміни вмісту розчинних речовин в молоці: лактоза і
солі відповідальні за 80% змін)

3) Точка замерзання
Наступні фактори можуть спричиняти незначні зміни
(в діапазоні від -0.516 ° С до -0.519 ° С):
- Недолік енергії і надлишок білка в раціоні (загальна ситуація в літню
пору - швидко зростає молода трава);
- Нестача сирої клітковини;
- Дефіцит енергії і білка:
o нестача енергії, низька якість корму, різкі зміни в годівлі,
o хворі, виснажені тварини (наприклад, ацидоз рубця, діарея)
o тепловий стрес (знижене споживання корму)
- Недостатній вміст солей і мінералів в кормі:
o абсолютна нестача;
o відносний дефіцит (діарея, спека)

Наказ Мінагрополітики №118/2019

Продовження

Оператори ринку зобов’язані аналізувати тенденції результатів
досліджень молока чи молозива.
За тенденції до незадовільних результатів вони повинні
негайно вживати заходів, спрямованих на виправлення
ситуації та запобігання виникненню появи ризиків
забруднення.

Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

Визначення змінної середньої геометричної
величини відповідно до Вимог до безпечності
молока та молочних продуктів
Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження Вимог
до безпечності та якості молока і молочних
продуктів" № 118 від 12 березня 2019 року

Наказ Мінагрополітики №118/2019
Оператори ринку забезпечують відповідність молока вимогам чинного законодавства
України та таким критеріям:
1) молоко сире від корів:
•

кількість мікроорганізмів за 30 °C ≤ 100 000 колонієутворюючих одиниць/мл (далі КУО/мл) (за змінною середньою геометричною величиною за двомісячний період за
зразками, які відбирають з частотою щонайменше двічі на місяць);

•

кількість соматичних клітин ≤ 400 000 клітин/мл (за змінною середньою геометричною
величиною за тримісячний період з частотою щонайменше за одним зразком на місяць,
крім випадків, коли компетентним органом буде визначено іншу методологію з метою
врахування сезонних коливань рівнів виробництва);

Змінна середня геометрична величина (1)
G = n x1 * x2 * ...xn
де n – кількість зразків за певний період, x – результати досліджень за цей період

Значення ЗБЗ

Значення ЗБЗ

за січень, тис. КУО/мл

за лютий, тис. КУО/мл

8 січня

80

7 лютого

225

25 січня

90

23 лютого

60

= 99 тис. КУО/мл
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Змінна середня геометрична величина (2)
G = n x1 * x2 * ...xn
де n – кількість зразків за певний період, x – результати досліджень за цей період

Значення КСК

Значення КСК

Значення КСК

за січень, тис. клітин/мл

за лютий, тис. клітин/мл

за березень, тис. клітин/мл

8 січня

7 лютого

350

400

9 березня

= 438 тис. клітин/мл

600

В таблицях Excel формула для
розрахунку виглядає наступним
чином:
=GEOMEAN(С4:С7), де С4 і С7– це початкові та
кінцеві мітки колонки зі значеннями
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Таблиця 1: Приклад розрахунку змінної середньої геометричної величини ЗБО і КСК

*) Розраховано з використанням результатів попередніх місяців, тому тут не відображається.

ЗБЗ

КСК

Місяць

Результати досліджень

Розрахунок змінної середньої
геометричної величини

Результати досліджень

Розрахунок змінної середньої
геометричної величини

Січень

ЗБО Результат #1
ЗБО Результат #2

*)

КСК Результат #1

*)

Лютий

ЗБО Результат #3

ЗБО Результат #1
ЗБО Результат #2

КСК Результат #2

*)

КСК Результат #3

КСК Результат #1
КСК Результат #2
КСК Результат #3

КСК Результат #4

КСК Результат #2
КСК Результат #3

ЗБО Результат #4

ЗБО Результат #3
ЗБО Результат #4
Березень

ЗБО Результат #5

ЗБО Результат #3

ЗБО Результат #6

ЗБО Результат #4
ЗБО Результат #5
ЗБО Результат #6

Квітень

ЗБО Результат 7

ЗБО Результат #5

ЗБО Результат #8

ЗБО Результат #6
ЗБО Результат #7

КСК Результат #4

ЗБО Результат #8
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Приклад каскадного представлення результатів досліджень
Абсолютне
значення ЗБ,
КУО/мл
100000
січень
110000
100000
лютий
80000
100000
березень
95000
80000
квітень
75000
90000
травень
110000
120000
червень
160000
200000
липень
180000
200000
серпень
175000
180000
вересень
165000
150000
жовтень
140000
120000
листопад
120000
100000
грудень
100000

Змінна середня геометрична величина ЗБО за двомісячний період

Місяць

96855
93369
86890
87790
117418
162144
188405
179559
158032
131870
109545
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Австрія

Середня арифметична величина

Середня геометрична величина
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Австрія

Середня арифметична величина
Середня геометрична величина
28

Концепція Пілотного проекту
«Програма контролю сирого молока»
Результати досліджень молока: їх
обробка та потік даних на ІТ-платформі
«Молочний Модуль»

29

Висновки:
− Ветеринарна служба не здійснює заходів у випадках
незадовільних бактеріологічних результатів дослідження
сирого молока, зокрема щодо кількості мікроорганізмів.
Цей показник сприймається як показник якості, а не
безпечності, і немає процедур перевірки усунення
невідповідності;
− Національне законодавство не передбачає калькуляцію
середнього геометричного значення кількості соматичних
клітин (КСК) та загального бактеріального забруднення
(ЗБЗ) молока; не визначає відповідальності оператора
ринку у разі невідповідності критеріям КСК та ЗБЗ та
обов’язку негайно вжити коригувальних заходів.
Рекомендації:
Компетентному органу запровадити процедури моніторингу
у відповідності з додатком ІV Регламенту № 854/2004 з тим,
щоб забезпечити відповідність контролю сирого молока що
надходить на потужності, що здійснюють експорт, вимогам
додатка ІІІ, секції ІХ, розділу І, частини ІІІ Регламенту №
853/2004.

Виконавчий Регламент Комісії (ЄС) 2019/627

Стаття 50. Контроль молока та молозива
1. Щодо сирого молока і молозива
компетентні
органи
повинні
здійснювати
моніторинг
перевірок,
що
проводяться
відповідно до Частини III Глави I, Розділу IX
Додатка III до Регламенту (ЄС) № 853/2004. При
проведенні досліджень компетентні органи
повинні використовувати аналітичні методи,
викладені в Додатку III до Виконавчого
Регламенту Комісії (ЄС) 2019/627, для перевірки
відповідності
граничним
значенням,
встановленим для сирого молока і молозива в
Частини III Глави I, Розділ IX Додатка III до
Правил (ЄС) № 853/2004.
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Взяті Україною зобов’язання щодо приведення власного правового поля у відповідність до вимог ЄС
передбачають формування еквівалентних європейським процедур контролю

Виконавчий Регламент
Комісії (ЄС) 2019/627

Регламент (ЄС) 178/2002
Регламент (ЄС) 853/2004

Виконавчий
Регламент
Комісії (ЄС) 2019/627
EN ISO 4833-1 for the
plate count at 30 °C
EN ISO 13366-1 for the
somatic cell count

Регламент (ЄС) 853/2004

Забезпечення контролю сирого молока: приклад ЄС

Джерело:http://www.milkriver.eu

Наказ Мінагрополітики №118/2019

Продовження

Вимоги до сирого молока та молозива
Дотримання вимог підлягає перевірці репрезентативною кількістю
зразків сирого молока чи молозива, відібраних визначеним методом
у місці первинного виробництва та/або зберігання молока.
Такі перевірки можуть проводитися безпосередньо чи від імені:
• 2.1.1. Оператора ринку, який здійснює первинне виробництво
молока.
• 2.1.2. Оператора ринку, який здійснює збір чи переробку
молока.
• 2.1.3. Групи операторів ринку.
• 2.1.4. У контексті національної чи регіональної програми
контролю, в тому числі державної.

Наказ Мінагрополітики №141/2018

IV. Організація державного контролю
3. Для проведення лабораторних досліджень харчових продуктів
тваринного походження за показниками, встановленими
ветеринарно-санітарними правилами, технологічними інструкціями
тощо, оператор ринку направляє матеріали, що підлягають
дослідженню, до уповноважених лабораторій, де такі дослідження
проводяться за рахунок операторів ринку відповідно до Закону.

36

Чому Пілотний
проект?
Метою Пілотного проекту є пошук найбільш оптимальної моделі
розподілу ресурсів та зусиль операторів ринку спільно із
Держпродспоживслужбою при виконанні вимог чинного законодавства
щодо контролю сирого молока, що вводиться в обіг як харчовий продукт

Передумови запровадження
Пілотного проєкту «Програма
контролю сирого молока»

Критерії придатності сирого молока для
введення в обіг та мінімальна
періодичність їх контролю
1 раз на місяць
• Кількість
соматичних
клітин
• Інгібітори
• Точка
замерзання

2 рази на місяць
• Загальне
бактеріальне
забруднення

Аналіз
результатів

Аналіз результатів досліджень

Молочний
модуль dm.foodcontrol.gov.ua

Автоматично
(Молочний
модуль)

✓ реєстрація безкоштовна
✓ доступ до модуля матимуть:
інспектори - до результатів
підконтрольних виробників
виробники (МТФ, ПЗМ) - до своїх
результатів
переробник – до результатів своїх
постачальників, якщо останній надасть
право

Молочний
модуль
Екран «Календар»
- автоматичне формування графіків відбору (функція
календаря) та нагадування про відбір

Молочний
модуль

Супровідний документ і
етикетка для зразку:
- автоматично в модулі

Програма контролю сирого молока
Інформація щодо відбору і транспортування зразків / Акт відбору зразків
УІД: DM.00000.05032018.0910.1234567890
Відбір зразків
ЄДРПО код: 1234567890
Адреса: 1, 10, Малопідвальна, Київ
Телефон: 044 279 87 12
Дата: 05.03.2018
Час початку відбору (hh:mm):

__:__

Температура зразка:

_____ °C

Вид дослідження:

□x ЗБЗ (Метод А)

Час завершення відбору (hh:mm):

x□

__:__

ІНГ (Метод Б)

Особа, що відбирає зразок (ПІП):________________________________________________
Посада:_____________________________________________________________________
Місце, дата:______________

Підпис особи, що відбирала зразок:____________________

Транспортування
Дата забору зразків (dd.mm.yyyy):

__.__.____

Температура зразку на момент забору:

_____ °C

Час забору зразків (hh:mm):

__:__

Лабораторія: Вінницька регіональна лабораторія ветеринарної медицини, Вінниця
Назва компанії:_____________________________________________________________
Номер транспортного засобу:_____________________________________________________________
Водій (ПІП):_________________________________________________________
Місце, дата:______________

Підпис водія:_____________________________

Керівник ВМ/ПЗМ (ПІП): Віктор Шевченко
Місце, дата:______________
Підпис керівника:____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УІД зразку:_______________________________________
ЗБЗ (Метод А)

ІНГ (Метод Б)

Вінницька регіональна лабораторія ветеринарної медицини

Аналіз результатів досліджень
Екран «Результати досліджень»

Шаблон електронного листа оператору ринку з результатами досліджень

Аналіз результатів досліджень
Аналіз
результатів

Автоматично
(Молочний
модуль)

Молочний
модуль

Середнє геометричне обраховується для:
- кількість соматичних клітин (КСК)
- загальне бактеріальне обсіменіння (ЗБО)
Таблиця для середнього геометричного для однієї ферми за рік

Молочний
модуль

Аналіз результатів досліджень

Переваги впровадження
програми контролю сирого молока
✓ достовірність результатів досліджень (акредитація, міжлабораторні раунди та інше),

✓ автоматична систематизація та зберігання результатів лабораторних досліджень,
✓ автоматичний підрахунок середнього геометричного та статистичний аналіз даних за
будь-який період,
✓ своєчасне виявлення невідповідностей,
✓ автоматичне повідомлення компетентного органу про невідповідність,

✓ контроль дотримання періодичності досліджень,
✓ зменшення тривалості інспекції по часу,
✓ знаходити причини появи невідповідностей та впроваджувати коригувальні дії,
✓ при проведенні аудитів країнами-призначення при експорті, можливість
забезпечити підтвердження проведення державного контролю за сирим молоком в
Україні,
✓ виконання вимог законодавства та покращення безпечності сирого молока!

Ірина Висоцька
Координатор компонента «Молочний сектор»
Швейцарсько-українська програма “Розвиток торгівлі з
вищою доданою вартістю в органічному та молочному
секторах України”
Адреса: офіс 48, 14-Г, вул. Ярославів Вал, Київ, Україна
Моб.: +38 066 9284918 +38 096 7659682
Email: iryna.vysotska@qftp.org
www.qftp.org

Дякуємо за увагу!

