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AGES - Австрійське
агентство з охорони
здоров'я та безпечності 
харчових продуктів 

безпеки та захисту споживачів вздовж 
харчового ланцюга професійно та 
незалежно, спираючись на науковий досвід 
(завдання відповідно до § 8 Закону про 
здоров'я та безпечність харчових продуктів -
GESG).

Закон про безпечність харчових продуктів і 
захист споживачів (LMSVG) передбачає, що 
необхідно подавати щорічний звіт про 
безпечність харчових продуктів (LMSB). 

Цей звіт є важливим внеском у прозоре 
інформування споживачів та компактний 
довідник для всіх, хто цікавиться безпечністю 
харчових продуктів та предметів, які з ними 
контактують, іграшок та косметики.

AGES підтримує 
керівництво федеральних 
міністерств у питаннях 
охорони здоров'я, здоров'я 
тварин, безпечності 
харчових продуктів, 
безпечності медичних 
препаратів, продовольчої

Доступ: https://www.ages.at

https://www.ages.at/


114 наукових публікацій (звіти, наукові праці, книжкові видання)
162 статті у фахових виданнях, збірниках наукових конференцій
294 доповіді 

59 інформувань та попереджень про 
відкликання продуктів, наукових 
публікацій (звіти, наукові праці, 
книжкові видання)
43 прес-релізів
5 інформаційних бюлетнів
9 158 078 відвідувань веб-сторінки 
AGES
20 080 медіа-згадок
87 відео
255 дописів у Facebook
415 дописів у Tweeter



LMSB підсумовує результати
офіційного контролю за 
відповідний рік. Основна увага
приділяється представленню
результатів виконання
національного плану контролю 
(контроль на потужностях; 
відбір зразків).

Контроль охоплює всі
потужності на продовольчому
ланцюжку, від
сільськогосподарських до 
роздрібної торгівлі та 
громадського харчування.

Доступ: https://www.ages.at/themen/lebensmittelsicherheit/

Звіт про безпечність харчових продуктів (LMSB)

https://www.ages.at/themen/lebensmittelsicherheit/


Lebensmittelsicherheitsbericht 2020Звіт про безпечність харчових продуктів (2020)

4.9.3 Потужності з виробництва молока

Всього 1651 інспектувань 1554 господарств з
виробництва молока. До 238 (15.3%) господарств
було застосовано заборону на постачання,
оскільки було перевищено кількість
мікроорганізмів та соматичних клітин або через
наявність інгібіторів

https://www.landschafftleben.at/lebensmittel/milch/factsheet/2021/Factsheet%20Milch_%28c%29%20Land%20s
chafft%20Leben%202021.pdf



Lebensmittelsicherheitsbericht 2020Звіт про безпечність харчових продуктів (2020)

*Дані щодо кількості інспектувань господарств з виробництва молока:

# потужностей / інспектувань

# всього потужностей з виробництва молока (за видами с-г тварин та шкільне 
молоко)

# заборон на постачання

# випадків виявлення інгібіторів

# невідповідності гігієнічним вимогам



Німеччина
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Лабораторні дослідження відповідно до 
Постанови про подальше регулювання

якості сирого молока відповідають
вимогам Виконавчого Регламенту Комісії

(ЄС) 2019/627 Статті 50 (Контроль молока та 
молозива) 



Контролюючі органи федеральних земель
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Рейнланд-Пфальц і Саар



Приклад звіту контролюючого органу 
федеральних земель Рейнланд-Пфальц і Саар
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* участь лабораторій у 
порівняльних
лабораторних
дослідженнях
(раундах 
професійного
тестування)

Доступ: https://www.lkv-rlp-
saar.de/nextshopcms/cmspdf.asp?id=349

https://www.lkv-rlp-saar.de/nextshopcms/cmspdf.asp?id=349


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральних земель Рейнланд-Пфальц і Саар
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* аналіз результатів досліджень кількості 
соматичних клітин (КСК):

• помісячно;

• за звітний рік;

• за попередній рік. 

# досліджень КСК
* середнє значення КСК
# господарств з невідповідностю і частка у %
* розподіл господарств відповідно до групування по КСК:

• # господарств
• частка у %



Приклад звіту контролюючого органу 
федеральних земель Рейнланд-Пфальц і Саар
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* аналіз результатів досліджень кількості 
мікроорганізмів (ЗБЗ):

• помісячно;

• за звітний рік;

• за попередній рік. 

# досліджень ЗБЗ 
* середнє значення ЗБЗ 
* розподіл господарств відповідно до групування по ЗБЗ :

• # господарств
• частка у %
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Баварія

Контролюючі органи федеральних земель



Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Баварія
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Доступ: https://www.mpr-bayern.de/de/Infothek

https://www.mpr-bayern.de/de/Infothek


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Баварія
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Доступ: https://www.mpr-bayern.de/de/Infothek

* аналіз результатів досліджень 
кількості соматичних клітин (КСК) за 
звітний рік, помісячно:

# досліджень зразків на КСК 
* розподіл # зразків за категоріями: 
абсолютне та відносне значення (у %)
# господарств

• з них з невідповідністю: абсолютне 
та відносне значення (у %):

- розподіл за кількістю календарних 
місяців

• з них з розподілом по значенню 
сер. геом. величини КСК <= 400 000 і 
>400 000 абсолютне та відносне 
значення (у %)

https://www.mpr-bayern.de/de/Infothek
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Північний Рейн-Вестфалія

Контролюючі органи федеральних земель



Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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# підконтрольних господарств з виробництва молока

* динаміка # господарств з виробництва молока

Доступ: http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-
Jahresbericht_2020.pdf

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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* частка господарств з виробництва молока, що 
перевищили показник 100 000 КУО/мл, у % (середня 
геометрична за 2 місяці):

• помісячно;
• у 5-річному порівнянні

Доступ: http://www.lkv-
nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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* частка господарств з виробництва молока, що 
перевищили показник 400 000 клітин/мл, у % (середня 
геометрична за 3 місяці):

• помісячно;
• у 5-річному порівнянні

Доступ: http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-
Jahresbericht_2020.pdf

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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* результати досліджень на інгібувальні
речовини:

• помісячно;
• за звітний рік;
• у 3-річному порівнянні;
• з інтервалом у 5 років.

Доступ: http://www.lkv-
nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-
Jahresbericht_2020.pdf

# досліджених зразків молока
# позитивних зразків
* частка позитивних зразків

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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* результати досліджень на інгібувальні
речовини:

• за звітний рік;
• у 5-річному порівнянні;
• з інтервалом у 5 років.

Доступ: http://www.lkv-
nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-
Jahresbericht_2020.pdf

# досліджених зразків молока
# позитивних зразків
* частка позитивних зразків у році

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Приклад звіту контролюючого органу 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
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* визначення точки замерзання: розподіл 
частоти фактичних значень у %;

• помісячно;
• за звітний рік.

Доступ: http://www.lkv-
nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-
Jahresbericht_2020.pdf

# досліджених зразків молока
# підконтрольних господарств з виробництва 
молока
* відносна частота зразків > -0,500 °С
* відносна частота зразків <= -0,500 > -0,515 °С
* відносна частота зразків <= -0,515 > -0,535 °С
* відносна частота зразків <= -0,535 > -0,550 °С
* відносна частота зразків >= -0,550 °С
* середнє арифметичне значення, °С

http://www.lkv-nrw.de/fileadmin/redaktion/LKV_NRW/Jahresberichte_neu/LKV-Jahresbericht_2020.pdf


Швейцарія
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«Наказ про контроль молока»

Цей наказ регулює:

a) Гігієну при виробництві молока;

b) Перевірку гігієни молока.

Доступ: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/713/de

Контроль ґрунтується на Наказі від 27 травня 2020 
року «Про багаторічний національний план контролю 
харчового ланцюга та споживчих товарів».

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/713/de


Доступ: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html

Річний звіт про виконання багаторічного національного
плану контролю харчового ланцюга та споживчих товарів

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html


Доступ: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html

Річний звіт про виконання багаторічного національного
плану контролю харчового ланцюга та споживчих товарів

У сфері «Гігієна в первинному виробництві продукції тваринництва» 
у 2020 році загалом проведено 7785 основних інспектувань, виявлено 
невідповідностей на 458 потужностях (5,9%). 
У сфері «Гігієна молока» - 4067 інспектувань, виявлено 
невідповідностей на 1524 потужностях (37,6%).

Однак ця оцінка не залишає жодних висновки щодо тяжкості та 
причин невідповідностей.
На наступний період оцінювання планується цьому приділити 
більше уваги, створити уніфікований збір і передачу даних, щоб дані 
можна було краще порівняти та інтерпретувати. 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html


Доступ: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html

Річний звіт про виконання багаторічного національного
плану контролю харчового ланцюга та споживчих товарів

Контроль молока (від корів)
Загальне бактеріальне забруднення: всього проаналізовано 409 419 
зразків
Кількість соматичних клітин: всього проаналізовано 408 368 зразків
Інгібітори: всього проаналізовано 411 901 зразків

15 заборон через загальне бактеріальне забруднення (0,004%)
50 заборон через кількість соматичних клітин (0,012%)
261 заборона через інгібітори (0,063%)

# заборон на постачання у зв’язку з невідповідністю 
критеріям ЗБЗ
# заборон на постачання у зв’язку з невідповідністю 
критеріям КСК
# заборон на постачання у зв’язку з наявністю інгібіторів

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html


Доступ: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html

Річний звіт про виконання багаторічного національного
плану контролю харчового ланцюга та споживчих товарів

Відсоток зразків, які у 2020 році стали підставою для заборони на 
постачання молока, на дещо вищому рівні, ніж у попередні роки. 
Оскільки ця різниця мінімальна, до жодних заходів не потрібно
вдаватися.

Заборона на постачання молока через наявність інгібіторів може бути 
знята лише у разі якщо виробник молока доводить компетентному 
органу, що заходи, що вживаються для усунення причини 
невідповідності є дієвими, а молоко для постаяання, є інгібітор-
негативним. Про те, чи проводитиметься додаткове інспектування, 
вирішує компетентний орган ситуативно. 
У разі заборони на постачання молока в результаті неодноразових
невідповідностей щодо ЗБЗ або КСК, відповідальний кантональний
компетентний орган проводить інспектування.

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/blk/nationaler-kontrollplan.html
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Доступ: https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/die-amtliche-milchpruefung-
2020.pdf.download.pdf/Amtliche%20Milchpr%C3%BCfung%202020.pdf

# досліджених зразків
*медіана (КУО/мл) 
* середнє значення, арифметичне (КУО/мл)
# зразків з перевищенням допустимих значень
* частка зразків з перевищенням допустимих значень, у %
# заборон на постачання 
* частка заборон на постачання, у %

* Порівняння результатів щодо ЗБЗ за звітний та 
попередній рік

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/die-amtliche-milchpruefung-2020.pdf.download.pdf/Amtliche%20Milchpr%C3%BCfung%202020.pdf
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Доступ: https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/die-amtliche-milchpruefung-
2020.pdf.download.pdf/Amtliche%20Milchpr%C3%BCfung%202020.pdf

# досліджених зразків
*медіана (клітин/мл) 
* середнє значення, арифметичне (клітин/мл)
# зразків з перевищенням допустимих значень
* частка зразків з перевищенням допустимих 
значень, у %
# заборон на постачання 
* частка заборон на постачання, у %

* Порівняння результатів щодо КСК за звітний 
та попередній рік

* Порівняння результатів щодо інгібувальних
речовин за звітний та попередній рік

# досліджених зразків
# заборон на постачання 
* частка заборон на постачання, у %

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/die-amtliche-milchpruefung-2020.pdf.download.pdf/Amtliche%20Milchpr%C3%BCfung%202020.pdf
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# досліджених зразків
* середнє значення, арифметичне
*  стандартне відхилення
*  5%-Квантиль
*  10%-Квантиль
* медіана
*  90%-Квантиль
*  95%-Квантиль

Джерело: www.tsmtreuhand.ch

http://www.tsmtreuhand.ch/


Італія

REGION DATA PROVIDER
SAMPLES

SURVEYED

COVERAGE ESTIMATE

Active Samples / All.

EMILIA ROMAGNA AgriNet; IZSLER; Granlatte 83.086 HIGH

FRIULI VENEZIA GIULIA AAFVG; Granlatte; Hepta North 18.320 HIGH

LAZIO AND TUSCANY IZSLT; Granlatte 23.239 AVERAGE

APULIA IZSPB; Granlatte 13.022 AVERAGE

LOMBARDY IZSLER; ARAL; Granlatte 139.645 HIGH

SARDINIA ARAS 11.072 AVERAGE

TRENTINO (ITALY) Concast 23.604 HIGH

PIEDMONT LIGURIA ARAP; Eurofin; IZSPLV 16.204 AVERAGE

AOSTA VALLEY Aosta Valley Region 13.819 HIGH

UMBRIA IZSUM 3.481 AVERAGE

SICILY IZSSI 34.162 AVERAGE

VENETO
Veneto Agriculture; IZSVE; Granlatte; 

Concast
79.164 HIGH

BASILICATA Granlatte; Parmalat 3.080 LOW

MARCHES ASSAM 5.256 AVERAGE

MOLISE Parmalat 613 LOW

CAMPANIA Parmalat 2.162 LOW

SOUTH TYROL Fed.Lat.A.A. 260.055 HIGH

ITALY 729.984
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Доступ:

https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.most

ra_pagina?id_pagina=3064

• в розрізі регіонів
# зразків
* рівень охоплення 

https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3064


* Кумулятивні дані Італії за загальним бактеріальним
забрудненням: 
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• за звітний рік
• середнє геометричне значення
• в розрізі регіонів

Доступ: 
https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3
064

https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3064
https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/525/Grafico1_Ita.jpg


* Кумулятивні дані Італії за кількістю соматичних клітин: 

33

• за звітний рік
• середнє геометричне значення
• в розрізі регіонів

Доступ: 
https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3
064

https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3064
https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/525/Grafico2_Ita.jpg


* Кумулятивні дані Італії за виявлениними
інгібувальними речовинами: 
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• за звітний рік
• в розрізі регіонів
* частка позитивних зразків у році

Доступ: 
https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3
064

https://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3064


Thank you for attention!


