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Організатори: Швейцарсько-український проект «Створення системи

контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у
циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» (Проект з безпеч-
ності молока), Державна служба України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів.

Учасники конференції: представники Міністерства аграрної політики і
продовольства України, Міністерства охорони здоров’я України, централь-
ного апарату Державної служби України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів та обласних управлінь, науково-дослідних та
навчальних установ, професійних громадських організацій, представники
молочного бізнесу (виробники і переробники), міжнародних організацій та
проектів міжнародної технічної допомоги.

Назва конференції співзвучна головній меті проекту: створення та впро-
вадження в Україні сучасної системи контролю за безпечністю харчових про-
дуктів на основі оцінки ризиків у ланцюгу виробництва і збуту молочних
продуктів.

Головною метою конференції є підвищення обізнаності зацікавлених сто-
рін, які залучені до молочної галузі, про систему контролю за безпечністю
харчових продуктів на основі оцінки ризиків і важливості використання най-
кращої практики для виробництва безпечних молочних продуктів. Водночас
ми прагнемо створити платформу для обміну знаннями та інформацією про
різні аспекти молочного сектора.

Два дні конференції розділені на сесії. Під час кожної сесії запрошені спі-
кери представлять свої погляди на різні теми, а дискусії координуватимуть
модератори:

1) Національне законодавство і міжнародні вимоги;
2) Ризик-орієнтована система контролю за безпечністю харчових продук-

тів у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні;
3) Залучення приватного сектору до системи контролю за безпечністю

харчових продуктів та найкращі практики виробництва молока;
4) Контроль залишків ветеринарних препаратів у молоці.
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АНОТАЦІЇ

Сесія 1. Національне законодавство і міжнародні вимоги

ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСьКОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НАКАЗ щОДО
ВИМОГ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ

ПРОДУКТІВ

Микола Мороз, генеральний дирек-
тор Директорату безпечності та
якості харчової продукції Міністерства
аграрної політики та продовольства
України.

Державний службовець вже більше
12 років. Досвід роботи щодо форму-
вання державної політики у сфері без-
печності та окремих показників якості
харчових продуктів і у сфері органічного
виробництва, впровадження систем
управління безпечністю харчових про-
дуктів, забезпечення продовольчої без-
пеки країни, розробки загальнодержав-
них та регіональних балансів
продовольства, аналізу діяльності та
прогнозування розвитку галузей харчо-

вої і переробної промисловості, кон'юнктури аграрного та продовольчого
ринку. Має гарні знання законодавства в агропромисловому секторі та
досвід написання законопроектів.

Наразі підписаний, розісланий до відповідних ЦОВВ та оприлюдненій на
сайті для обговорення наказ Мінагрополитики «Про затвердження вимог
до безпечності та якості молока і молочних продуків».

Наказ розроблено відповідно до частини першої статті 6 Закону України
«Про молоко та молочні продукти», та пункту 8 Положення про Міністерство



аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

Прийняття наказу дозволить встановити єдині, адаптовані до норм ЄС ви-
моги щодо безпечності, якості та гігієни при виробництві та введенні в обіг
молока, молозива і молочних продуктів.

Основна мета наказу є затвердження вимог до молока і молочних про-
дуктів, до доїльного обладнання та гігієни у господарствах, які виробляють
молоко та молозиво, до доїння і збору молока та молозива, їхнього транс-
портування, вимог щодо термічної обробки молока, молозива і молочної
сировини, особливостей пакування та нанесення позначок для молока та
молочних продуктів, вимог до гігієни персоналу, визначення термінів та до-
пустимих рівнів критеріїв вмісту мікроорганізмів та кількості соматичних клі-
тин у сирому молоці від корів, що йде на промислову переробку для
виготовлення харчових продуктів. Для виконання цих критеріїв наказом
встановлено перехідний період з 1 січня 2020 року до 1 січня 2022 року.

Реалізація наказу дозволить розширити експортні можливості національ-
них виробників молока та молозива шляхом приведення національних
вимог до міжнародних у сфері виробництва та обігу молока, молозива та
продуктів з них.
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НОВА ВЕРСІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ 3662:2018
«МОЛОКО-СИРОВИНА КОРОВ’ЯЧЕ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»:

щО ОЧІКУВАТИ?

Романчук Ірина Олегівна, заступник
директора Інституту продовольчих
ресурсів Національної академії аграрних
наук України, кандидат технічних наук,
керівник РГ «Молоко та продукти його
переробки» ТК 140.

35 років роботи в науковій сфері ви-
робництва молока і молочних продук-
тів.

Національний стандарт 3662:2018
«Молоко-сировина коров’яче. Технічні
умови» містить характеристики та тех-
нічні умови для здійснення закупівлі і
приймання молока з метою його подаль-

шого введення в обіг. В ньому встановлено вимоги до молока-сировини,
яким є молоко без вилучення та додавання до нього будь-яких речовин або
певних складників, попередньо очищене фізичним способом від механічних
домішок, охолоджене. Стандарт застосовують під час виробництва, закупівлі
та переробки молока, для упорядкування взаємовідносин між постачаль-
ником (виробником) молока і переробним підприємством щодо оцінки яко-
сті закупівельного молока, для впровадження систем аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках, а також для оцінювання здатності
суб’єктів господарювання дотримуватися встановлених процедур та правил.
Стандарт 3662:2018 набуває чинності з 01.01.2019 року та має перехідний
період щодо приймання молока, яке не відповідає встановленим вимогам.
Національний нормативний документ ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче не-
збиране. Вимоги при закупівлі» в частині вимог до молока екстра, вищого
та першого ґатунків буде скасований з 01 січня 2019 року, а в частині вимог
до молока другого ґатунку з 01 січня 2020 року. 
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА

Альшанова Олена Олегівна, заступ-
ник директора Департаменту аграрної
політики та сільського гос по дарства
Мінагрополітики України. Цю посаду
обіймає з жовтня 2017 року. Загалом на
державній службі працює 15 років (з яких
7 на керівних посадах). 

Здобула кваліфікації зооінженера-до-
слідника та магістра з фінансів у Націо-
нальному аграрному університеті та

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана" відповідно.

Активно бере участь у формуванні основних напрямів розвитку та реа-
лізації державної політики у сфері тваринництва, селекції у тваринниц-
тві, органічного виробництва продукції тваринного походження та
продукції бджільництва; у сфері рибного господарства; у сфері управління
якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо ви-
робництва такої продукції з метою їхньої адаптації до законодавства
Європейського Союзу.

І. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107
(зі змінами) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, а розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 128 затверджено
розподіл цих коштів за напрямами.

У рамках цієї програми виробники молока можуть скористатись такими
інструментами підтримки:

• здешевлення інвестицій, залучених на будівництво та/або реконструк-
ції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з пе-
реробки сільськогосподарської продукції – у разі фінансування за
рахунок банківських кредитів розмір відшкодування становить 25 %
вартості здійснених робіт; а у разі введення об’єкту в дію у поточному
році – 30 % його вартості (без урахування ПДВ);

• дотацією для стимулювання збереження та нарощування поголів’я –
за утримання корів двічі по 750 гривень за голову (наявну на 1 січня,
наявну на 1 липня поточного року);

• здешевлення придбаних племінних тварин, сперми та ембріонів – у
розмірі 50 % їх вартості, але не більш як розміри, встановлені Поряд-
ком;



9

• фізичні особи – дотацію за утримання молодняка великої рогатої ху-
доби до досягнення ним 13-місячного віку у розмірі до 2 500 гривень
за голову.

ІІ. У рамках фінансової підтримки розвитку фермерських господарств
(Порядок затверджений постановою Уряду від 07.02.2018 № 106 (зі змі-
нами), фермерські господарства можуть скористатись компенсацією варто-
сті техніки та обладнання, у тому числі для первинної обробки й переробки
молока (у розмірі 25 % +15 % його вартості).

Для покращення матеріально-технічного оснащення сільськогосподарсь-
ким обслуговуючим кооперативам молочарського напряму діяльності ком-
пенсується 70 % вартості придбаного обладнання зі зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції (максимальний розмір 3 млн гривень на
один кооператив).

ІІІ. У результаті бюджетної децентралізації за рахунок коштів обласних
бюджетів також стимулюється підвищення якості молока виробленого
дрібними та середніми виробниками, зокрема здешевлюються установки
індивідуального доїння, залучені кредитні ресурси тощо.

ІДЕНТИфІКАЦІЯ ТВАРИН ТА ПРОСТЕЖУВАНІСТь У ШВЕйЦАРІЇ

Сабін Рейст за фахом інженер сіль-
ськогосподарського виробництва.  Вона
отримала ступінь «магістра зоотехнії»
в 2001 році та «доктора наук» в галузі
економіки сільського господарства в
2003 році в Швейцарській вищій техніч-
ній школі в Цюріху. Все її життя
пов’язане з сільським господарством,
оскільки вона виросла на фермі, керу-
вала власною фермою під час навчання
та вивчала міжнародний досвід ведення
сільського господарства, проходячи
стажування в різних країнах. Вона має
дипломи старшого викладача двох уні-
верситетів (Швейцарської вищої тех-
нічної школи в Цюріху та Бернського

університету прикладних наук) та протягом кількох років працювала ви-
кладачем зоотехнії, дослідником та керівником проектів в міжнародних
дослідницьких проектах в Швейцарському аграрному коледжі та Швей-
царській вищій технічній школі в Цюріху.
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У 2011 році Сабін Рейст почала працювати в приватному секторі ке-
рівником відділу інновації продукту, інженером з експлуатації та скрам-
майстером в ІТ-компанії (Identitas AG). Identitas AG – це провідна компанія
Швейцарії, що пропонує ІТ-рішення в галузі ідентифікації, реєстрації та
простежуваності свійських та домашніх тварин.  

Сабін Рейст почала працювати в САФОЗО в 2015 році як консультант,
де, серед іншого, вона є координатором Проекту з безпечності молока. 

Належна ідентифікація тварин є основною вимогою для простежуваності.
У Швейцарії базу даних пересування свійських і домашніх тварин (Базу
даних відстеження тварин (TVD) від імені державних органів веде Identitas
AG. Їхнє завдання – збір та зберігання інформації про ідентифікацію, місце-
знаходження, пересування та забій тварин. База даних забезпечує просте-
жуваність тварин та створює прозорість, що генерує довіру споживачів до
швейцарської продукції тваринництва. Простежуваність дозволяє швей-
царським службам з питань продовольчої безпеки та ветеринарії швидко
вживати належних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Дані
бази даних відстеження тварин також використовуються для впровадження
підзаконних актів у галузі сільського господарства. Проте, приватний сектор,
наприклад, племінні організації, виробники та власники торгівельних марок,
а також служби здоров’я тварин, також можуть використовувати дані бази
даних відстеження тварин, дотримуючись правил захисту персональних
даних.  

Під час запуску бази даних в 1999 році в ній реєструвалися лише дані ВРХ.
Поступово були додані інші парнокопитні (свині, вівці, кози), коні та кури.
Окрім курей, кожна тварина повинна бути індивідуально маркована за до-
помогою стандартної вушної бірки чи мікрочіпа та зареєстрована в базі
даних відстеження тварин. Протягом життя тварини власник чи бійня по-
винні повідомляти базу даних про кожне пересування тварини між фер-
мами, при зміні власника чи забої.  Зараз інформацію можна надавати в
паперовій формі, використовуючи офіційний бланк, інтернет додаток чи мо-
більний додаток.  Популяція ВРХ в Швейцарії складає близько 1,5 млн голів,
свиней – 1,4 млн, овець – 0,3 мл., кіз  - 0,08 млн та коней - 0,06 млн. Таким
чином актуальна інформація про популяцію понад 3,4 млн. тварин, а також
інформація про забій 11,4 млн. курей, доступна для зазначених вище цілей.   
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ІДЕНТИфІКАЦІЯ ТВАРИН: СУЧАСНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ігор Клименок, директор Держав-
ного підприємства «Агентство з іден-
тифікації і реєстрації тварин».

Лікар ветеринарної медицини, має
багаторічний досвід здійснення заходів
у сфері ідентифікації та реєстрації
тварин та забезпечення простежува-
ності за їхнім переміщенням, держав-
ного контролю у сфері ветеринарної
медицини та безпечності харчових про-
дуктів, планування та проведення про-
тиепізоотичних заходів.

Ідентифікація та реєстрація тварин, запроваджена на території України, з
метою сприяння реалізації основних стратегічних завдань у сфері охорони
здоров’я населення, а саме:

• забезпечення населення країни безпечними для здоров’я харчовими
продуктами тваринного походження;

• забезпечення належного державного контролю за епізоотичною ситуа-
цією в державі;

• створення правового підґрунтя для ефективного функціонування си-
стеми державного контролю у сфері санітарно-епідемічного та протие-
пізоотичного захисту населення України при здійсненні торгівельних
операцій з тваринами і продукцією тваринного походження.

Міжнародні зобов’язання та необхідність внутрішнього ринку, зокрема
щодо забезпечення населення безпечними продуктами харчування, зо-
бов’язують Україну у створенні належної системи з простежуваності за обі-
гом тварин та продукції тваринного погодження, що є неможливим без
належного функціонування системи ідентифікації і реєстрації тварин. 

В Україні система ідентифікації і реєстрації тварин функціонує з 2002 року,
постійно вдосконалюється та розвивається з врахуванням норм законодав-
ства та стандартів Європейського союзу. 

Ідентифікація тварин та простежуваність за їх переміщенням, забоєм, ві-
діграють ключову роль у забезпеченні стабільного здоров’я тварин та епі-
зоотичного благополуччя країни, а також значно полегшує здійснення
ветеринарно-санітарних заходів при боротьбі з особливо небезпечними хво-
робами тварин. Належне функціонування системи ідентифікації і реєстрації
тварин допомагає реалізувати такі заходи, як державний контроль, нагляд
за безпечністю харчових продуктів та переміщенням і забоєм тварин, раннє
виявлення та повідомлення про спалахи особливо небезпечних хвороб, дає
можливість власнику ефективно управляти стадом, підтверджувати право
володіння тваринами, а також сприяє доступу до міжнародних ринків для
торгівлі тваринами та продуктами тваринного походження. 
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Сесія 2. Ризик-орієнтована система контролю за
безпечністю харчових продуктів  у циклі виробництва

та збуту молочних продуктів в Україні

СТВОРЕННЯ СЕКТОРУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У СТРУКТУРІ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА
РІЗНИЦЯ МІЖ ОЦІНКОЮ І УПРАВЛІННЯМ РИЗИКАМИ У СфЕРІ

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

Оксана Борейко, завідувач сектору
оцінки ризиків, Управління державного
контролю, Департамент безпечності
харчових продуктів та ветеринарної
медицини, Держпродспоживслужба. 

Лікар ветеринарної медицини, має
багаторічний досвід роботи у сфері
безпечності харчових продуктів, а
також у здійсненні інспектування та
аудиту. Наразі впроваджує міжнародні
підходи щодо оцінки ризиків.

На етапі формування системи державного контролю у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів започатковано процеси впровадження підходів,
що ґрунтуються на аналізі ризиків.

Аналіз ризиків включає три елементи: оцінку ризику, управління ризиком
та повідомлення (інформування) про ризик.

Компетентний орган використовує оцінку ризиків (науково обґрунтова-
ний процес, що включає ідентифікацію небезпечного фактору, характери-
стику небезпечного фактору, оцінку його впливу, характеристику ризику)
для прийняття рішень та впровадження заходів у сфері безпечності харчових
продуктів та здоров’я і благополуччя тварин (управління ризиком).

Принцип прозорості та відкритості при прийнятті рішень досягається шля-
хом постійного обміну інформацією і висновками протягом усього процесу
аналізу ризику щодо небезпечних факторів і ризиків, факторів, пов’язаних з
ризиком і усвідомленням ризику, між спеціалістами з оцінки ризику, осо-
бами, що здійснюють управління ризиком, споживачами, операторами
ринку та іншими зацікавленими сторонами. Це і є третій елемент аналізу
ризиків – повідомлення про ризик.

У Держпродспоживслужбі створено сектор оцінки ризиків, завданням
якого на сьогодні і є запровадження міжнародних підходів у даній сфері.
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ РИЗИКУ ПОЯВИ StaphylococcuS
aureuS ТА ЕНТЕРОТОКСИНІВ У ПАСТЕРИЗОВАНОМУ МОЛОЦІ

І ЗАНЕСЕННЯ ЗАРАЗНОГО ВУЗЛИКОВОГО ДЕРМАТИТУ, щО
ПРОВОДИЛАСЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧАСТИНА ДІЯЛьНОСТІ

З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ

Марко Ді Нарді, міжнародний провідний екс-
перт, Проект з безпечності молока, САФОЗО.

Має 15-річний досвід роботи в галузі охо-
рони здоров'я та епідеміології тварин у розви-
нутих та менш розвинених країнах. Він
отримав диплом лікаря ветеринарної меди-
цини в Болонському університеті (Італія) у
2002 році, а у 2008 році отримав ступінь магіс-
тра з ветеринарної епідеміології у Королів-
ському ветеринарному коледжі та
Лондонської школи гігієни і тропічної меди-
цини, Великобританія. Працював як ветери-
нарний лікар на молочних фермах в Італії,
ветеринарним консультантом та координа-

тором проекту для міжнародних організацій (неурядових організацій та
ФАО) у Східній Африці, у «Референс-лабораторії з боротьби із пташиним
грипом МБЕ та ФАО» та «Референс-центрі ФАО щодо сказу» (Італія).
Також координував фінансований EFSA проект "Flurisk", який оцінює пан-
демічний ризик, спричинений вірусами грипу тварин. У 2013 році він при-
єднався до приватної ветеринарної консалтингової компанії САФОЗО, де
відповідає за розробку та впровадження консультацій, дослідницьких про-
ектів та програм з розвитку потенціалу у сфері оцінки ризиків, нагляду,
ветеринарної епідеміології, здоров'я тварин та безпечності харчових про-
дуктів у різних проектах у Європі, США, Україні, Вірменії, Грузії, Казахстані,
Монголії та В'єтнамі.

Золотистий стафілокок – є одним з найважливіших заразних патогенів,
що викликає мастит у молочної худоби, та одним із високозатратних хвороб
у молочній галузі. Через його зоонозний потенціал, боротьба з золотистим
стафілококом має не лише величезне економічне значення в молочній га-
лузі, а й становить значну загрозу здоров’ю суспільства, оскільки ентероток-
сигенні штами золотистого стафілокока можуть викликати харчові отруєння
у людей через вживання молочних продуктів. Пастеризація є ефективною
проти патогенів, але не токсинів. В Україні часто повідомляється про інфекції
та отруєння, викликані стафілококом. В Україні багато факторів можуть стати
причиною можливого зараження молока та молочних продуктів вздовж
шляху «від ферми до столу», в тому числі особиста гігієна.
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Заразний вузликовий дерматит ВРХ (Capripoxvirus) – це транскордонне,
системне, вірусне захворювання ВРХ, що традиційно розповсюджене на
півдні Африки. Воно поступово розширило свої географічні кордони і за
останні кілька років дуже ефективно перемістилося через Ближній Схід до
Європи та Росії. Швидке розповсюдження хвороби в Східній Європі
пов’язане з високою векторною густотою в переважно вологих та багатих на
джерела води місцях спалахів. В Україні наразі впроваджуються програми
моніторингу і поки що наявність хвороби не підтверджено. Проте не слід
нехтувати ризиком появи цієї хвороби в Україні і необхідно підтримувати і
посилювати систему завчасного попередження. Місцеві органи влади вва-
жають стафілокок та заразний вузликовий дерматит ВРХ пріоритетними хво-
робами і вони були обрані для дослідження випадків в рамках діяльності з
розширення компетенції щодо оцінювання ризиків, що впроваджується в
рамках Проекту з безпечності молока, що фінансується Державним секре-
таріатом Швейцарії з економічних питань (SECO ). Було проведено дві оцінки
ризиків, що мали на меті: а) охарактеризувати ризик інфікування та отруєння
золотистим стафілококом через споживання пастеризованого молока, та б)
оцінити ризик потрапляння заразного вузликового дерматиту ВРХ в Україну
з сусідніх країн та країн, де наразі зареєстровані випадки хвороби. У пре-
зентації будуть описані використані моделі оцінювання ризиків, шляхи ри-
зику та попередні результати. Незважаючи на те, що ця діяльність була
частиною навчання, її впровадження може надати відповідну інформацію
органам державної влади в Україні.

ЗВІТ ПО НАВЧАЛьНОМУ ВІЗИТУ ДО ШВЕйЦАРІЇ: СИСТЕМА
ІНСПЕКТУВАННЯ МОЛОЧНИХ фЕРМ У ШВЕйЦАРІЇ І АКТУАЛьНІ

АСПЕКТИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Гецнар Іван Миколайович, начальник
відділу державного контролю управ-
ління безпечності харчових продуктів
та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області, державний ін-
спектор, державний ветеринарний ін-
спектор, державний аудитор системи
НАССР. 

Практикуючий інспектор у сфері
державного контролю за дотриманням законодавства щодо безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини. Досвід роботи 17 років.
Неодноразово брав активну участь під час підготовки м'ясо-, рибо, моло-



копереробних підприємств щодо можливості експорту продукції в країни
ЄС, ЄЕС та інших. Інспектор, який використовує у своїй діяльності вимоги
нового українського харчового та ветеринарного законодавства, а
також обізнаний щодо вимог регламентів та директив ЄС і законодав-
ства інших країн.

З 21 по 26 травня 2018 року інспектори центрального апарату та Головних
управлінь Держпродспоживслужби з пілотних областей Проекту перебували
в Швейцарії з навчальним візитом.

Навчальна поїздка допомогла українським інспекторам більше дізнатися
про підходи до системи контролю за безпечністю харчових продуктів та здо-
ров’ям тварин у Швейцарії, зокрема про:

• процедури перевірки (інспектування) вздовж молочного ланцюга;
• ризик-орієнтоване інспектування та процеси категоризації операторів

ринку (зокрема молочних ферм) відповідно до ступеня ризику;
• інструменти (переліки питань та інші) для впровадження системи

ризик-орієнтованого контролю у Швейцарії.
Основні висновки учасників щодо системи контролю у Швейцарії і акту-

альні аспекти для впровадження в Україні:
• оператори ринку та інспектори мають однакову мету – безпечність хар-

чових продуктів;
• система контролю є ризик-орієнтовною, а інспектор під час інспекції не

має на меті покарати виробника молока за недотримання вимог, а вка-
зує на невідповідність, яка дійсно становить ризик для здоров’я тварин
або виробництва безпечного продукту; 

• розроблено нормативні документи та роз’яснення для уніфікованого
підходу при здійсненні державного ветеринарного контролю або конт-
ролю за безпечністю харчових продуктів;

• інспектори розділені по сферах діяльності, такі як контроль первинного
виробництва або контроль виробництва харчових продуктів, а також
на контроль за виробництвом молока чи м’яса тощо, тому інспектори
дійсно є експертами у своїх сферах;

• належна система підготовки інспекторів та систематичний аудит їхньої
роботи;

• всеохоплююча система електронного керування даними у всій сфері
контролю за безпечністю харчових продуктів (від ферми до столу);

• інспектори використовують електронну систему керування даними під
час своєї роботи, що дає змогу підготуватись до перевірки та мінімізу-
вати тривалість самої інспекції;
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• впроваджена програма контролю сирого молока від кожного вироб-
ника, яке йде на переробку, за трьома обов’язковими показниками:
кількість соматичних клітин, загальне бактеріальне обсіменіння та за-
лишки інгібіторів. Результати цього контролю доступні як фермерові,
так і інспектору. Зважаючи на тенденцію зміни показників загального
бактеріального забруднення та кількості соматичних клітин, інспектор
розуміє, на які аспекти він повинен зосередитись під час інспекції.

ОСНОВНІ ЗМІНИ У ДЕРЖАВНІй СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА
БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ЦИКЛІ ВИРОБНИЦТВА ТА

ЗБУТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ: КАТЕГОРИЗАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ
ЗА СТУПЕНЕМ РИЗИКУ, НОВІ ПЕРЕЛІКИ ПИТАНь ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА

УПОВНОВАЖЕННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРІВ

Борис Кобаль, директор Департа-
менту безпечності харчових продуктів
та ветеринарної медицини Держпрод-
споживслужби. Багаторічний досвід
здійснення державного контролю у
сфері ветеринарної медицини та без-
печності харчових продуктів.

Закон України «Про державний контроль, що здійснюється з метою пе-
ревірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових про-
дуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин», який набрав чинності 4
квітня 2018 року  є важливим кроком на шляху вдосконалення системи дер-
жавного контролю безпечності харчових продуктів та запровадження базо-
вих принципів європейської системи державного контролю безпечності
харчових продуктів в Україні, а також є надзвичайно важливим у контексті
виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Відповідно до закону відбулися значні зміни у системі держконтролю:
• заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення)

оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є не-
обхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю; 

• контроль є ризик-орієнтованим і повинен проводитися з періодичністю,
достатньою для досягнення цілей цього закону – підвищення безпеч-
ності продуктів. Це означає, що чим нижчий рівень ризику, який стано-
вить діяльність конкретного оператора ринку, тим рідше компетентний
орган перевіряє цього оператора; 
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• закон передбачає прийняття підзаконного акта, що запровадить кате-
горизацію, відповідно до якої здійснюватиметься оцінка ризику опера-
торів ринку. На даний час проект постанови Кабінету Міністрів «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здій-
снення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих по-
казників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку
визначення періодичності здійснення планових заходів державного
контролю потужностей» проходить процедуру погодження;  

• компетентний орган має діяти відкрито та прозоро, а також зробити пуб-
лічними плани своєї діяльності, тобто будь-яка зацікавлена особа зможе
знайти на сайті Держпродспоживслужби відповідну інформацію;

• інспектори Держпродспоживслужби здійснюють перевірки згідно з за-
твердженими уніфікованими актами. Ці документи містять вичерпну
кількість питань для перевірки і є публічними, що мінімізує корупційні
ризики (Наказ Мінагрополітики України № 42 «Про затвердження
форми акта, складеного за результатами проведення планового (поза-
планового) заходу державного контролю стосовно додержання опера-
торами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими
продуктами», наказ Мінагрополітики України № 41 «Про затвердження
форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо до-
держання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно
діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небез-
печних факторів та контролю у критичних точках», наказ Мінагрополі-
тики України № 130 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної меди-
цини»);

• обмежується коло осіб, яким можуть делегуватися повноваження щодо
здійснення видів державного контролю (наказ Мінагрополітики № 141
«Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного
лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого
на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспек-
тора, та здійснення їх діяльності»; 

• запроваджується фіксований розмір штрафу за відповідний вид пору-
шення тощо, що знімає корупційні ризики та дозволяє уникнути мож-
ливості впливу інспектора на оператора ринку.
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ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ СИРОГО МОЛОКА – ЧОМУ ВАЖЛИВО
РЕАЛІЗУВАТИ ЇЇ В УКРАЇНІ?

Вікторія Лець, експерт, Проект з
безпечності молока, САФОЗО

Лікар ветеринарної медицини,
спеціаліст з питань ветеринарії та
безпечності молока та молочних
продуктів.  Має досвід консультацій-
ної діяльності щодо належного ве-
дення молочного скотарства, досвід
лабораторної діяльності та роботи
в міжнародних проектах молочного
напрямку. Від започаткування  Про-

екту координує діяльності 1-го та 2-го компонентів.

Концепція реформування системи контролю безпечності харчових продуктів
базується на розумінні виробниками своєї відповідальності за безпечність вироб-
леної продукції. Зокрема, відповідно до статті 40 Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» №2042-VIII
від 18.05.2017, державний контроль сирого молока, окрім контролю компетент-
ним органом виконання гігієнічних вимог виробниками молока, також передбача-
тиме контроль стану впровадження оператором ринку процедури періодичної
перевірки сирого молока для визначення рівня загального бактеріального обсі-
меніння і кількості соматичних клітин та результатів лабораторних досліджень си-
рого молока, проведених оператором ринку або на його замовлення. Критерії
придатності сирого молока для введення в обіг та мінімальна періодичність їхнього
контролю, як того вже вимагає чинне законодавство, міститимуться лише в одному
документі - Наказі Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до безпечності та
якості молока і молочних продуктів» (наразі проект). 

Проаналізувавши досвід інших країн у вирішені одержання безпечної мо-
лочної сировини високої якості та виконання вимог законодавства шляхом за-
провадження програм контролю сирого молока, Проект з безпечності молока
спільно із зацікавленими особами та Держпродспоживслужбою ініціює спо-
чатку впровадити пілотний проект Програми контролю сирого молока у пі-
лотних областях Проекту (Вінницькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській)
для відпрацювання моделей і обрання найоптимальнішого варіанту Про-
грами контролю сирого молока для всієї країни. У рамках Проекту також про-
ведена закупівля обладнання для державних акредитованих лабораторій в
пілотних областях, що дозволить здійснювати дослідження сирого молока від-
повідно до міжнародних стандартів, зокрема на основні критерії: кількість со-
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матичних клітин (КСК), загальне бактеріальне обсіменіння (ЗБО), точка замер-
зання й відсутність інгібіторів. Також Проект розробляє ІТ-систему «Молочний
Модуль» для автоматичного збору результатів досліджень, підрахунку серед-
нього геометричного значення для ЗБО та КСК та у разі виявлення невідпо-
відностей по критеріям повідомлятиме як виробника, так і компетентний
орган, як і передбачено ст. 40 Закону України про державний контроль.

Запровадження даної програми контролю сирого молока буде сприяти
виконанню вимог законодавства та покращенню безпечності і якості сирого
молока, оскільки буде можливість швидко реагувати на невідповідності, зна-
ходити причини появи невідповідностей та впроваджувати коригувальні дії,
а при перевірці системи державного контролю за безпечністю харчових про-
дуктів в Україні представниками ЄС чи інших країн буде можливість довести,
що контроль сирого молока забезпечується.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СИРОГО
МОЛОКА ДЛЯ ДРІБНИХ ВИРОБНИКІВ. МІСЦЕ

МОЛОКОПРИйМАЛьНИХ ПУНКТІВ

Богдан Андрющенко, консультант
Проекту. 

Ветеринарний лікар, а також має
досвід в розробці нормативно-правових
документів та адміністративної ро-
боти на центральному і регіональному
рівнях (Секретаріат Кабінету Мініс-
трів, Апарат Верховної Ради, у 2009-
2010 рр. - заступник Голови Державного
Комітету ветеринарної медицини Ук-
раїни, у 2010-2011 - заступник Голови Кі-

ровоградської обласної державної адміністрації).

Система контролю сирого молока не може мати перспективи повноцін-
ного формування без залучення в неї дрібних виробників, в т.ч. одноосіб-
ників. Однак їхня продукція є найбільш ризикованою через складнощі
зберігання, логістики, холодового ланцюга та ін. Одночасно існування спо-
собу збирання молока по селянських подвір’ях безпосередньо до транспорт-
ної ємності без належного контролю та обліку є постійною дискредитацією
наявних вимог, які мають виконувати інші виробники молока в країні.

Пропоновані зміни правового поля з акцентом на безпечність, передба-
чають ключове місце пунктів закупівлі молока не лише як ланки зменшення
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ризиків для продукції дрібних виробників, але й стимулювання переробки
молока на локальному рівні, врегулювання недоліків обліку та ін.

Молоко від дрібних виробників має бути таким самим контрольованим
об’єктом, як і молоко від інших виробників, такий шлях вбачається найбільш
вірним. Оптимальним способом досягнення належного рівня контролю вба-
чається контроль на рівні ПЗМ.

При цьому все сире молоко, що буде оминати ПЗМ як елемент системи контролю,
має автоматично визнаватись небезпечним та невідповідним вимогам законодавства.

Таким чином мережа ПЗМ має поступово стати основою системи конт-
ролю сирого молока від дрібних виробників на місцевому рівні.

Завдяки такому підходу Україна має стати країною з вищим рівнем без-
печності молока та молочних продуктів, а також  більш повно виконати свої
зобов’язання в цій сфері.
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Сесія 3. Залучення приватного сектору до системи
контролю за безпечністю харчових продуктів та

найкращі практики виробництва молока

РИНОК МОЛОКА В УКРАЇНІ: ДЕфІЦИТ МОЛОКА ЧИ ДЕфІЦИТ ЯКОСТІ

Сергій Косяченко, генеральний дирек-
тор ТДВ "Баштанський сирзавод".

Протягом 11 років працює у сфері вироб-
ництва молочних продуктів, має досвід
впровадження ісертифікації систем управ-
ління якістю і безпечністю харчових про-
дуктів. Працювавв ОАО «Яготинський
маслозавод», був директором бу дівництва
заводу дитячого харчування. З 2014 року –
голова правління ПАО «Баштанський сир-
завод», а нині – генеральний директор.

Ключові показники статистичних спостережень у молочній галузі – пого-
лів’я корів та виробництво молока – вже багато років, за невеликим виклю-
ченням, демонструє негативну динаміку. Якщо порівняти обсяги
виробництво сирого молока в 2007 та 2017 роках, то значення відрізняється
на 2 млн т. У той же час для молокопереробної галузі значно важливішим є
обсяг сировини, яка надійшла на переробку, та її якість. Зазначені показники
не в повній мірі, але напевно більш реально відображають справжню си-
туацію в галузі і дають можливість зробити певні висновки та побачити пер-
спективи галузі.

За 2007-2018* роки частка молока від населення, яке надходить на пере-
робку, скоротилась з 72% до 38%, при цьому обсяги молока від сільськогос-
подарських підприємств зросли на 66% до 2794 тис т. Це є свідченням
позитивних та структурних змін у галузі. Якісне молоко ми можемо отримати
лише від сільгоспвиробників. Усі спроби забезпечити цивілізовану систему
заготівлі молока або створити мережу різноманітних кооперативів за увесь
час трансформації нашого агросектору нічим позитивним не увінчались, і
далі розмов справа не пішла. Об’єктивно оцінюючи ситуації на селі, не варто
тішитись надіями про його відродження в традиційному вигляді, в селах
немає кому займатись молочним скотарством у зв’язку з природніми про-
цесами старіння населення та трудової міграції, а дрібних та середніх фер-
мерів мотивувати займатись щодня важкою працею є також непосильною
задачею. Тому ми повинні реально розуміти, що єдиний можливий шлях
розвитку молочного сектору – це еволюційних процес збільшення вироб-
ництва молока у сільськогосподарських підприємствах та поступова відмова
від молока отриманого в домашніх умовах.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОСТАЧАЛьНИКІВ МОЛОКА ТА ДОСВІД
ТОВ «ЛЮСТДОРф» У ПІДТРИМЦІ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА ЗАДЛЯ

ПІДВИщЕННЯ ЯКОСТІ СИРОГО МОЛОКА

Бідна Олена Леонідівна – директор
із закупівель ТОВ «Люстдорф».

У молочному бізнесі з 2005 року. Пра-
цювала в рамках проекту IFC «Ство-
рення ланцюгів поставок в молочному
секторі» (2005-2007р).

З 2007 року працюю в компанії «Люс-
тдорф» на посаді директора із заго-
тівлі молока. На сьогодні в моїй команді
працюють 11 людей – менеджери по за-

купівлі, лаборанти, інженер з якості. До сфери моєї відповідальності від-
носяться всі процеси закупівель молоко сировини та інгредієнтів, робота
з постачальниками по покращенню якості та збільшенню кількості мо-
локо сировини.

Компанія «Люстдорф» входить у п’ятірку найбільших молокоперероб-
них підприємств України. Головною метою діяльності підприємства є за-
безпечення якісними та здоровими продуктами харчування населення
країни. Виробництво продукції неможливе без використання безпечної та
якісної молоко сировини. У компанії впроваджена та працює інтегрована
система управління у відповідності до вимог стандартів ДСТУ  ISO 9001 та
ДСТУ ISO 22000. 

Згідно з вимогами цих стандартів проводиться регулярна оцінка поста-
чальників за прописаними критеріями оцінювання, а саме:

• критерії щодо якості та безпечності молоко сировини, яка надходить
від постачальників;

• ризики, пов’язані з невідповідністю партій молоко сировини чинним
вимогам;

• обсяги поставок , які забезпечують потреби виробництва.

На основі зазначених критеріїв формується загальна база даних по кож-
ному із постачальників. 

По результатам  проведених планових аудитів та  аналізу інформації по
оцінці постачальників, розробляються заходи для усунення невідповідно-
стей та мінімізації потенційних ризиків.

У презентації будуть представлені результати роботи за останні три роки.
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ПІДВИщЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ СИРОГО МОЛОКА – ВАЖЛИВА
ЧАСТИНА СПІВПРАЦІ З ПОСТАЧАЛьНИКАМИ МОЛОКА

Радченко Олександр Олександрович, генераль-
ний директор Приватного акціонерного товарис-
тва «Куп’янський молочноконсервний комбінат».

Радченко Олександр Олександрович розпочав
свою трудову діяльність на Куп’янському молоч-
ноконсервному комбінаті з 1981 року і понад
20 років – на керівній посаді.

Особливу увагу Куп’янський молочноконсервний
комбінат приділяє розширенню сировинної бази
для виробництва молочної продукції. Створені
умови, які зацікавили товаровиробників регіону
області та інших регіонів України у здачі молока

комбінату. Неухильне виконання цих умов дозволило розширити кількість
товаровиробників, які склали з комбінатом договори про здачу молока. Си-
стема НАССР передбачає перед заключенням договору оцінку постачаль-
ника сировини. На підприємстві розроблена Методика (М-7) «Оцінка та
вибір постачальників», згідно з якою визначається порядок і критерії оцінки,
вибір і періодичність перевірок постачальників сировини. Оцінка постачаль-
ника проводиться відповідно до «Анкети постачальника основної сиро-
вини». Повторна оцінка проводиться кожного року в січні. У випадку не
відповідності або розбіжності по якісним показникам відбувається виїзд до
господарства з складанням відповідного акту. Оцінка постачальників про-
водиться з метою контролю відповідності постачальника рівню вимог си-
стеми управління Підприємства. 

Наразі Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення у відповід-
ність власного правового поля до вимог ЄС, у тому числі і щодо молока та
молочних продуктів. Але сучасний стан як виробництва молока, так і його
переробка свідчать про невідповідність євростандартам більш ніж 80% мо-
лока-сировини, а більше 50% взагалі не повинне надходити на переробку. 

Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження вимог до безпечності
та якості молока та молочних продуктів” мав би слугувати дорожньою кар-
тою для виробників молока-сировини, його переробників, логістики, для
відповідних підрозділів Держпродспоживслужби та інших структур.

При цьому потрібно пам’ятати найважливіше – все повинно робитися не
стільки для виживання окремих частин ланцюга виробництва молока, а ви-
ключно задля кінцевого покупця: дитини або людини похилого віку, меш-
канця України або покупців держав, куди експортується продукція.
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АУДИТ фЕРМИ – ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИєМСТВ?

Жаглова Світлана Геннадіївна, директор із
закупівлі молока ТОВ "Клуб Сира ", підприєм-
ство групи Континіум  в Україні.

Понад 18 років досвіду у молочному бізнесі.
У "Клубі Сиру" почала свою кар'єру в 2018 році
та очолила департамент із закупівлі молока
заводу у Каневі. З 2005 по 2017 рік – менеджер
із закупівлі молока компанії «Данон» в Україні.
У 2000 – 2005 роках – інженер з якості сировини
компанії «Лакталіс-Україна». 

Молочною сировиною компанію «Клуб Сиру» в Україні забезпечують 2
види постачальників: крупні молочно-товарні ферми та підприємці, які за-
готовляють молоко від  населення. У компанії дуже велику увагу приділяють
розвитку якості молока, незалежно від розміру та об'єму виробництва,
метою цих програм є забезпечення українського споживача якісними си-
рами та виробництво експортних продуктів (масло, сироватка) для різних
ринків, у тому числі європейського тощо.  

Одна із стратегічних задач   компанії  – розвиток ферм у напрямку якості.
Для компанії це важливо для розвитку нових ринків збуту, також для вироб-
ництва сира для українського споживача, який би не поступався своїми якіс-
ними та смаковими показниками європейським сирам. Наш завод виробляє
вишукані сири (наприклад, Монастирський, Нуар, Едельвейс та інші), які
мають тривалий термін визрівання та потребують дуже якісної сировини
для отримання неперевершеного смаку та були безпечними для споживача.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАйКРАщИХ СВІТОВИХ ПРАКТИК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА

Ліра Жоламанова, директор департа-
менту закупівель ТОВ «Данон Дніпро»,
підприємство компанії «Данон» в Україні.

Має більше 20 років досвіду роботи в
галузі управління закупівельною діяль-
ністю в FCMG компаніях. До приходу в
компанію «Данон» в Україні Ліра обій-
мала посаду директора департаменту
закупівель «Данон» у Казахстані. Експер-
тиза Ліри Жоламанової включає коорди-
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націю закупівель молока та молочних інгредієнтів для виробництва про-
дуктів на заводах ТОВ «Данон Дніпро» (м. Херсон) і ПрАТ «Данон Кремез»
(м. Кременчук), стратегічний розвиток постачальників та оптимізацію
cистеми закупівель компанії.  

Щоденно на виробничих потужностях – заводи у м. Кременчук та м. Хер-
сон – переробляється близько 300 тонн українського молока. 97% молочної
сировини, яка приймається на заводах «Данон» – екстра ґатунку, що відпо-
відає вимогам європейських стандартів. Адже контроль якості сировини та
готової продукції «Данон» здійснюється відповідно до вимог глобальної
Групи «Данон». Компанії вдалося досягти таких результатів завдяки систем-
ному підходу до контролю безпечності та якості молока, а також роботі з
розвитку постачальників. Так, аби забезпечити високу якість та харчову без-
пеку нашої продукції, ми проводимо тести кожної партії продукції. На всьому
ланцюжку від прийомки молока до готової продукції ми проводимо 98 тестів
кожної партії продукції для дорослих та 319 тестів кожної партії продукції
для малят. 

Забезпечення якості – це комплексний та складний процес, потребує підт-
римки на кожному з етапів – від догляду за коровою до кінцевого продукту.
У цьому ланцюжку важливий не лише виробник, але й постачальник.

Забезпечуючи значні обсяги виробництва, ми працюємо лише з 31 поста-
чальником, що може здатись комусь не значним. Для нас же це свідомий
вибір. Адже «Данон» обов'язково робить багато перевірок до того, як почати
переробку молока. Робота тільки з 31 партнером дозволяє нам проводити
перевірки на регулярній основі.

Більше 80% постачальників співпрацюють з «Данон» більше п'яти років,
і у взаємодії з ними наш незмінний пріоритет – це висока якість молочної
сировини. Саме тому побудова довгострокових відносин з кожним з наших
постачальників починається з аудиту підприємств постачальників і ферм.
Ми не йдемо на компроміси, коли це стосується якості, і працюємо тільки з
мережею перевірених ферм.

У компанії є зовнішній партнер для проведення аудитів. Це відома неза-
лежна неурядова компанія. Завдяки такій системі і проведенню контролю
якості сировини на заводах за 19 основними критеріями ми впевнені в якості
молока, яке використовуємо у виробництві наших здорових продуктів. Всі
наші заводи використовують такий метод якісного контролю. Ми переві-
ряємо молоко на наявність біологічних добавок, антибіотиків та інших до-
мішок. Такий контроль також проводиться на фермах наших постачальників.

«Данон» перевіряє кожну цистерну молока на наявність антибіотиків. Хоч
це і призводить до декількох годин затримки в транспортуванні молока, але
нам обов'язково потрібно переконатися в безпечності та якості сировини.
На вимогу українського законодавства такі перевірки повинні проводитися
2-4 рази на рік. Ми ж перевіряємо кілька разів на день.
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ПРИКЛАДИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
В ПОЛьщІ ТА УКРАЇНІ

Річард Розвадовскі, старший експерт
з розвитку виробничо-збутових ланцю-
гів, працював консультантом Світового
банку з питань приватизації державних
ферм та радником 4 міністрів сіль-
ського господарства, а також менедже-
ром підрозділу з управління проектами
Світового банку з управління позикою на
перетворення сільськогосподарського
сектору на суму 300 млн доларів США. У
період з 1996 по 2000 рік він був коорди-
натором проекту «Розвиток молочного
виробництва в с. Туросль, Польща», що
впроваджувався за фінансової під-
тримки Сентер (Senter), IDC Голандія  /
ABC Польща, з 1999 по 2002 рік Річард
Розвадовскі був керівником Механізму
ЄБРР з фінансування молочного вироб-

ництва в Польщі, а з 2010 по 2015 рік – керівником проекту Данської аген-
ції з міжнародного розвитку (Даніда) «Розвиток 2 виробничо-збутових
ланцюгів в Львівській області – Агро-Львів». Проект отримав рейтинг
AAA+ від Даніда.   

1. Перетворення сектору молочного виробництва в Польщі.
1990 рік – погана якість і відсутність вибору.  
Угода про вільну торгівлю з ЄС 
«Бракована» молочна продукція з ЄС, Франції, Нідерландів 
Але це наочно відображало ситуацію на ринку  
2. Відповідь польських молокопереробних підприємств
Вони намагалися виготовляти продукцію з доданою вартістю, наприклад,

йогурти, але якість молочної сировини була занадто низькою (в тому числі,
загальне бактеріальне забруднення).  

Тому вони ввели більш суворі стандарти якості молока і платили вищу
ціну за молоко 1-го ґатунку і набагато нижчу за молоко 2-го ґатунку.   

З 1990 по 1993 рік я купував імпортний йогурт.  
Починаючи з 1993 року я купував лише польський йогурт (кращий смак,

менше консервантів, але менший термін зберігання).
Асортимент молочних продуктів збільшився майже з нуля (молоко, кефір,

вершки та кілька видів сиру) до одного з найрізноманітнішого в світі!  
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Майже все це було зроблено польськими молокопереробними підпри-
ємствами, якими керував ринковий попит, що з’явився завдяки конкуренції
(навіть якщо деякі з них демпінгували і отримували субсидії для підтримки
експорту). 

3. Польські фермери:  як вони реагували, хто став успішним і що змінилося 
4. Історія с. Туросль – чудовий приклад проекту технічної допомоги, що

впроваджувався за фінансової підтримки Нідерландів та фокусувався на
дуже малих виробниках молока, що мали від 5 до 10 корів. Надзвичайно ус-
пішний проект. 

5. Інші гарні ініціативи – Механізм ЄБРР з фінансування молочного ви-
робництва (кредит на 24 млн. євро + грант ЄС на 8 млн. євро).  

6. Україна - проект «Агро-Львів» (2010-2015 рр.) Данської агенції з між-
народного розвитку (Даніда) з розвитку 2 виробничо-збутових ланцюгів у
Львівські області. Отримав рейтинг AAA+ від Даніда. 

7. Україна – рекомендації щодо розвитку сектору молочного виробництва
і чому великі молочні господарства менш ефективні (особливо в Україні).
Роль уряду.

РОЛь ПРИВАТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗА
ВВЕДЕННЯМ В ОБІГ СИРОГО МОЛОКА: СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА

єВРОПЕйСьКИй ДОСВІД

Висоцька Ірина Миколаївна, коорди-
натор компоненту 3 «Залучення при-
ватного сектору до системи контролю
безпечності харчових продуктів», СА-
ФОЗО.

Має понад 7 років досвіду роботи у
міжнародних проектах технічної допо-
моги та програмах співробітництва.
Магістр з менеджменту (2008 р., Між-
народна магістерська програма «Адмі-
ністративний менеджмент», На ціо -
нальний університет біоресурсів і при-
родокористування України), Магістр наук
«Управління процесами і якістю» (2010
р., Факультет сільського господарства
та садівництва, Університет ім. Гум-
больдта, м. Берлін, Німеччина). В Проекті

з безпечності молока здійснює: координацію співпраці з виробниками
молока, молокопереробними підприємствами та профільними асоціаціями;
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розробку концепцій та підходів до впровадження діяльності; оцінку
поточної ситуації щодо розвитку молочного сектору та інституційних
механізмів системи контролю; організацію та проведення заходів з під-
вищення обізнаності щодо системи управління безпечністю харчових
продуктів.

Залучення приватного контролю в систему контролю за безпечністю хар-
чових продуктів є визначальним в її реформуванні. А отже, доки самоконт-
роль не запрацює ефективно, оцінювати результативність усієї системи
забезпечення безпечності для споживання кінцевому споживачу складно.
Саме відновлення довіри споживача після численних «харчових криз» стало
рушійним у перегляді європейського харчового законодавства, зокрема
через: встановлення відповідальності операторів ринку харчових продук-
тів/кормів за безпечність (самоконтроль), впровадження на всіх етапах лан-
цюга, починаючи з первинного виробництва, а також забезпечення
простежуваності.

Драйвером змін українського харчового законодавства є виконання
плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом (ЄС). Так, оновлений основний харчовий закон закріпив
відповідальність операторів ринку розробляти, вводити в дію та застосову-
вати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпе-
чення простежуваності за принципом «крок назад - крок вперед». З іншого
боку, об’єднанням операторів ринку надається право на розробку власних
методичних настанов щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а також
інших вимог, що визначені законодавством про безпечність та окремі по-
казники якості харчових продуктів, розроблені та затверджені відповідним
органом державної влади. 

Таким чином, європейський підхід передбачає, що компетентним орга-
ном контролюється виконання встановлених законодавством мінімальних
гігієнічних вимог, для досягнення яких об’єднання операторів ринку розроб-
ляють власні настанови (затверджені і підготовлені у відповідності з Регла-
ментом ЄС 852/2004). Для прикладу, в ЄС єдиний реєстр містить 671
настанову з належних практик, 34 з яких стосуються рівня первинного ви-
робництва.

Саме в Регламенті ЄС 852/2004 зазначається, що для ефективності здій-
снення офіційного контролю визначальним є: реєстрація операторів ринку
та їхня співпраця  як між собою, так і з компетентним органом.



НАйКРАщІ ПРАКТИКИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ПІДГОТОВКА
МЕТОДИЧНИХ НАСТАНОВ З ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

щОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Ганна Лавренюк, Асоціація виробників
молока, віце-президент зі зв’язків із гро-
мадськістю.

Працює в АВМ з моменту її створення
у 2009 році, учасниця міжнародних про-
грам стажування із молочного скотар-
ства у Нідерландах, США, Канаді, Ізраїлі.
З 2017-го координує створення в рамках
грантової підтримки проекту «Агро-
сільрозвиток» від USAID сучасної лабора-
торії контролю якості молока та
продуктивності тварин, Uman Labs.

АВМ була офіційно зареєстрована 2009-го. Головним мотивом до об’єд-
нання для господарств-засновників, найперше, було бажання досягнути сві-
тових показників продуктивності та ефективності молочного бізнесу. Для
оперативного впровадження кращих технологічних та управлінських рішень
у 2010-му було створено Консультаційний Центр АВМ.

За 10 років асоціація здійснила істотний поступ не тільки кількісно (з 10-
ти до 140 господарств-учасників, з 4-ох до понад 50 експертів КЦ АВМ, які
консультують господарства у сфері ветеринарії, зоотехнії, контролю якості і
безпечності молока, реконструкції, будівництва та управління МТФ). Завдяки
модернізації підприємств та систематичному впровадженню розроблених
експертами КЦ АВМ протоколів належних практик виробництва молока, гос-
подарства здійснили значний якісний стрибок: на 54% зросли надої (з 4500
до 8200 кг); у 2009 році жодне, а сьогодні практично всі АВМ-ці виробляють
молоко «екстра». Відтак сьогодні АВМ виробляють 20% промислового мо-
лока в Україні, забезпечуючи при цьому 50% всього гатунку «екстра», що по-
ступає на переробку. 

Щоб допомогти господарствам АВМ підготуватися до нових вимог хар-
чового законодавства у сфері вирощування, утримання ВРХ, виробництва
сирого та пастеризованого молока, КЦ АВМ, заручившись технічною підт-
римкою проекту «Агросільрозвиток» від USAID, розробили «Методичні на-
станови з дотримання вимог законодавства щодо безпечності харчових
продуктів на потужностях з виробництва сирого молока, його пастеризації»
і подали їх на реєстрацію в МінАПП. Таким чином, АВМ використали своє
право, згідно Статті 33 ЗУ №771 «Про основні принципи та вимоги до без-
печності та якості харчових продуктів» та підготувалися до виконання вимог
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ЗУ №771 і Наказу №590 від 01.10.2012 року МінАПП «Про затвердження
Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих про-
цедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР)».

ЧИ МОЖУТь МАЛІ І СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ МОЛОКА ВІДПОВІДАТИ
НОВИМ ВИМОГАМ щОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ?

Наталія Коваль – голова фермер-
ського господарства «Юпітер» (Харків-
ська область, Вовчанський район, село
Хотімля).

ФГ «Юпітер» було створено ще в
1992 році на уламках колишнього рад-
госпу. За 20 років існування були вивезені
всі тварини та зруйновані старі будівлі
корівників, на балансі залишилось лише
150 га ріллі. В такому стані і відбулась
зміна власника в грудні 2012 р. За період
з 2013 р. по 2018 р. було побудовано нові
приміщення для утримання ВРХ, сучас-

ний доїльний зал на 24 голови. Зараз дійних корів 220 голів, молоко отри-
мується екстра-класу, близько 5 т щодня. Основна маса молока здається
на молокозавод, але невеличка кількість йде на власний молокоперероб-
ний цех. Підприємство має власну торгову марку «Пані Юпітер», під якою
виробляються кисломолочні сири, йогурти, м’які та напівтверді сири. 

У сучасних умовах ведення будь-якого бізнесу всі питання, пов’язані з тех-
нологією, можуть бути вирішеними. На ринку багато пропозицій щодо об-
ладнання, устаткування; консультанти шукають собі підопічних, щоб довести
вигоду від застосування їхніх препаратів, при цьому відверто діляться своїми
знаннями та досвідом; в інтернеті – безліч  інформації.  Впевнена, що укра-
їнські виробники здатні зробити все, щоб їхня продукція відповідала новим
вимогам щодо безпечності харчових продуктів, але:

1. Має бути сенс в тому, що вимагається від виробника – перш за все ма-
теріальна зацікавленість. Всі технологічні зміни потребують фінансових
вкладень. Жоден підприємець не буде вкладати гроші без надії їх по-
вернути. Різниця між якісним молоком, що відповідає всім вимогам, та
неякісним має давати надію хоч в якомусь періоді повернути вкладені
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кошти. По-друге, це має бути потрібним іншим учасникам ринку – і пе-
реробникам, і кінцевим споживачам. Переробникам зараз цікавіше ку-
пувати більш дешеве молоко – маржа більша. Тобто переробник
знецінює всі намагання виробника молока покращити якість. Але й на-
магання переробника випускати якісну молочну продукцію знецінює
кінцевий споживач. Неможливо продавати якісний продукт, який не
може бути дешевим для споживачів, які не можуть, а інколи не хочуть
платити зайві гроші за якість. Зараз всі спроби прорекламувати нові ви-
моги до якості молочної продукції привели до одного результату – спо-
живачі впевнені, що в Україні не існує нормального молока, і всі
переробники випускають продукцію з пальмовою олією та з замінни-
ками молока. Це однозначно негативно впливає на результати реаліза-
ції добросовісних переробників молока і, відповідно, на виробників
молока. 

2. Перехід на нові вимоги щодо безпечності харчових продуктів потребує
часу. І цей час має усвідомлюватись всіма учасниками ринку як час на
зміну філософії виготовлення та споживання якісних продуктів, а не як
час, коли ще можна жити за старими правилами. А аж потім, після 2022
року ми почнемо замислюватись, як необхідно щось змінити. І споді-
ватися, що у 2022 році призначать іншу дату. Мається на увазі, що за
цей період необхідно відокремити справжні молочні продукти від
фальсифікатів, довести споживачам, що існують справжні ферми,
справжні переробники молока, які разом виготовляють якісну молочну
продукцію. У споживача має бути вибір: купити дешевий продукт, але
не зовсім з молока; або з молока належної якості, без зайвих домішок,
але дорожче.   

3. Будувати з нуля ферму з виробництва молока, яка б відповідала новим
вимогам значно легше, ніж пристосовувати будівлю старого напівзруйно-
ваного корівника. Але заробляти гроші швидше виходить, якщо із старого
корівника отримувати молоко будь-якої якості. Поки що багато малих та
середніх виробників молока обирають саме такий шлях, на жаль. 
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ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ щОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ МОЛОКА НА
ВЕЛИКОТОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Михайло Травецький, керівник на-
пряму тваринництва агропромхолдингу
Астарта-Київ.

Має широкий досвід роботи в молоч-
ному тваринництві від приватних фер-
мерських господарств до найбільших єв-
ропейських холдингів. Випускник Харків-
ського зооветеринарного інституту, лі-
кар ветеринарної медицини, управлінець,
випускник Києво-Могилянської Бізнес Шко-
ли, магістр бізнес адміністрування, кри-
зовий менеджер. Близько 20 років досвіду
роботи в молочному та м’ясному ско-
тарстві України та світу. Займається
науковою діяльністю, автор ряду статей
та патентів в ветеринарному акушер-
стві. 

Сьогодення вимагає постійного руху та вдосконалення у всіх напрямках та
сферах діяльності людини. Постійні  виклики приймає і молочна галузь країни.

Коливання ціни на молоко та молочну продукцію на внутрішньому та сві-
тових ринках, закриття/відкриття ринків, контрабанда молочки, молоко від
підприємств, молоко від приватного сектору, недосконала законодавча
база, відсутність/присутність контролю з боку держави, автономність вироб-
ників та переробників молока, сезонність, а найсумніше – відсутність правил
гри. Все це змушує молочний ринок та його гравців еволюціонувати.

Закриття Росії і спроба виходу на світові ринки не лише сирним продуктом,
сухим молоком та маслом, а й якісними продуктами з доданою вартістю, при-
звело до переглядів відношень між виробниками та переробниками. 

Бізнес через партнерство. Основне питання між виробником і перероб-
ником було: «дай кількість», сьогодні: «дай якість». Питання якості молока
лишається досить пульсуючим.

Питання якості на виробництві починається з технології утримання корів,
якості кормів і якості їх збереження, гігієни процесу доїння з чистотою об-
ладнання, обробкою вимені корів (бактеріальне забруднення), контролем
маститів (соматики) та інгібувальних  речовин. 

Переробники задають параметри якості і кількості, а виробники ста-
раються їх якнайшвидше досягти. 

Сьогодні тільки взаєморозуміння та взаємопідтримка (синергія) на мо-
лочному ринкові дадуть найкращі економічні показники кожного з гравців
молочного ринку.
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Сесія 4. Контроль залишків ветеринарних препаратів
у молоці

КОНТРОЛь ЗАЛИШКІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ У МОЛОЦІ:
ВИКЛИКИ ТА ПОШУКИ РІШЕНь 

(за результатами діяльності Проекту)

Ігор Кравченко, керівник Проекту з
безпечності молока, САФОЗО.

Фахівець з аграрного менеджменту,
працює в сфері аграрного сектору
більше 20 років. Працював на різних по-
садах Міністерства аграрної політики
України, координатором проекту про-
грами TACIS ЄС «Покращання системи
логістики та маркетингу для малих і
середніх підприємств в АПК», а також
у сфері розвитку аграрного бізнесу та

нарощування потенціалу в низці закордонних та вітчизняних компаній.

Через недотримання періоду каренції після лікування корів або порушення
гігієнічних вимог до обладнання в молоко можуть потрапляти різного роду
інгібітори: антибіотики, миючі й дезінфікуючі засоби, консерванти тощо. Спо-
живання харчових продуктів із залишками таких речовин може призвести до
антимікробної резистентності, алергічних реакцій та інших розладів в орга-
нізмі людини. Залишки антибіотиків у молоці також становлять серйозну про-
блему для молочної переробки, оскільки порушують технологічний процес.

Відповідно до офіційних даних, такої проблеми в Україні не існує. Швей-
царсько-український проект з безпечності молока ініціював відкрите обгово-
рення питання контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів та
інгібіторів у сирому молоці з усіма зацікавленими сторонами. Під час консуль-
тацій та за результатами низки зустрічей із ключовими гравцями молочного
сектору України стало очевидним, що така проблема існує та дуже поширена.

Зважаючи на важливість цієї проблеми, Проект організував три всеукра-
їнські круглі столи окремо із виробниками, переробниками, відповідаль-
ними представниками державних органів.

За результатами круглих столів були запропоновані наступні кроки для
усунення проблеми:

• удосконалити законодавство та його дотримання всіма операторами
ринку;

• змінити підходи та розуміння відповідальності всіх операторів ринку в
кожній частині ланцюга виробництва молочної продукції;

• встановити стабільні і довірливі відносини між виробниками та пере-
робниками молока;
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• впровадити належні практики виробництва молока та застосовувати
постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) пунк-
тами збору молока і молокопереробними підприємствами;

• запровадити регулярні дослідження сирого молока, з метою приват-
ного контролю молокопереробними підприємствами та впровадити си-
стему прозорого державного контролю за введенням молока в обіг;

• визначити та впровадити відповідальність для порушників;
• запровадити підвищення обізнаності виробників молока за рахунок

державних програм та проектів міжнародної технічної допомоги;
• підвищити обізнаність споживачів.

ЛАБОРАТОРНИй КОНТРОЛь МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Тетяна Гаркавенко, завідувач на-
уково-дослідного бактеріологічного від-
ділу, кандидат ветеринарних наук,
старший науковий співробітник, Дер-
жавний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветери-
нарно-санітарної експертизи.

Управління науковою, діагностичною
роботою бактеріологічного відділу ін-
ституту. Діагностика захворювань тва-
рин та птиці бактеріальної етіології,
дослідження харчових продуктів, кормів,
сировини на мікробіологічні показники, са-
нітарно-зоогігієнічні дослідження. Також
проводить різні наукові дослідження, а

особливо щодо антибіотикорезистентності мікроорганізмів.

Проблема повноцінної та здорової їжі завжди є однією із найважливіших,
що стоять перед людством. Молоко в харчуванні населення займає особ-
ливе значення, оскільки містить необхідні для організму людини сполуки і
вживається різними групами населення. Звичайно, корисні та цілющі вла-
стивості молока можуть проявлятися лише за умови відповідності його по-
казникам якості та безпечності.

Виробництво сирого молока – це початок харчового ланцюга, який є най-
більш важливим для забезпечення якості та безпечності молокопродуктів. 

До сирого молока вимоги ставляться особливо високі, оскільки воно дуже
легко піддається псуванню, спричиненому багатьма факторами.
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Серед показників безпечності молока по рівню розповсюдженості про-
відне місце займає показник його бактеріального забруднення. Це пов’язано
з тим, що молоко може являти собою сприятливе середовище для перене-
сення  збудників багатьох захворювань, спільних для людини та тварин. 

Виявлення підвищеної кількості соматичних клітин  в молоці свідчить про
порушення здоров’я корів, а особливо про наявність маститу. 

У молоко через корма, воду, повітря можуть потрапляти різні небезпечні
контамінанти – хімічні сполуки, а також залишки лікарських засобів, миючі,
дезінфікуючі речовини. Крім небажаних  хімічних сполук в молоці можуть
виявлятись мікотоксини.

Тому, лабораторний контроль молока і молочних продуктів є важливим еле-
ментом системи контролю за їхньою безпечністю. При здійсненні важливим є
правильний вибір методу дослідження, оскільки кожен метод характеризу-
ється певною точністю, чутливістю, межею виявлення, специфічністю, тощо.

Так, законодавством ЄС чітко визначено еталонні та еквівалентні методи для ви-
значення загального бактеріального забруднення молока, підрахунку кількості со-
матичних клітин, визначення наявності інгібіторів та активності лужної фосфатази.

ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ НА УКРАЇНСьКИХ фЕРМАХ – ЧИ
є ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ?

Валерій Лотоцький, лікар ветеринарної
медицини, кандидат ветеринарних наук,
доцент кафедри акушерства та біотех-
нології репродукції Білоцерківського НАУ,
директор з розвитку департаменту ве-
теринарії Асоціації виробників молока, кон-
сультант з ветеринарії та відтворення
великої рогатої худоби в країнах Централь-
ної Азії IFC.

На українських фермах є значні резерви покращання здоров’я тварин та
зменшення використання антибіотиків. Найбільшу вагу займає застосування
антибактеріальних препаратів для лікування та профілактики патології мо-
лочної залози, післяродових метритів, патології кінцівок, лікування хвороб
органів дихання та шлунково-кишкового тракту в молодняку.

На жаль, в нас широко використовується «сліпе» лікування маститів – за-
стосування антибактеріальних препаратів широкого спектру дії без визна-
чення збудників та їхньої чутливості. Бактеріологічне дослідження в
лабораторних умовах та безпосередньо на фермі дозволяє диференціювати
збудника та на основі цього визначати стратегію профілактики поширення
захворювання та підбирати правильне лікування. За окремими виключен-
нями, застосування антибіотиків при маститі викликаному грамнегативними



мікроорганізмами не доцільне та не раціональне, в наших умовах – це біля
60-70 % випадків. Впровадження системи моніторингу збудників з подаль-
шою розробкою протоколів профілактики та лікування дозволяє скороти за-
хворюваність клінічним маститом до 1,5 -2 % та знизити вміст соматичних
клітин в збірному молоці до 150-200 тис.

Наразі в Україні майже на всіх фермах застосовується «коврова» консер-
вація молочної залози, тобто антибактеріальні препарати вводяться всім тва-
ринам при переведенні в сухостій незалежно від вмісту соматичних клітин
в молоці. Наукові дослідження доводять, що вона не потрібна здоровим тва-
ринам, вміст соматичних клітин в молоці яких не перевищує 150, а за остан-
німи даними навіть 400 тис. Проте варто забезпечити комфортні умови
утримання сухостійних корів та застосовувати герметики (Орбесіл) для про-
філактики інфікування молочної залози.

Багато антибіотиків необґрунтовано застосовується в післяродовому періоді
для лікування метритів, а на окремих фермах – і для їх профілактики. Варто
зрозуміти, що в патогенезі захворювання важливе місце окрім бактерій займає
стан організму тварини. У випадку, якщо ми правильно підібрали сперму для
осіменіння тварини, забезпечили повноцінну годівлю впродовж вагітності,
комфортні умови утримання та не втручалися в родовий процес без показань,
метрит реєструють до 10 % тварин. На противагу, утримання тварин в антиса-
нітарних умовах, дефіцит білку, вітамінів А, Е, селену, гіпокальцемія та кетоз
будуть сприяти розвитку післяродової патології у 90-100 % тварин.

Таким чином, першочерговими завданням на шляху зменшення застосу-
вання антибіотиків в молочному тваринництві є:

• покращання комфорту утримання та управління на фермах;
• забезпечення повноцінної збалансованої годівлі;
• лабораторний моніторинг збудників маститу та дотримання протоколів

лікування;
• впровадження вибіркової консервації молочної залози.

ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ StaphylococcuS aureuS В ШВЕйЦАРІЇ
Ізабель Лечнер, Міжнародний ключовий екс-

перт компонента 3.

Ізабель Лечнер здобула диплом «лікаря ве-
теринарної медицини» в Бернському універси-
теті, Швейцарія. Після захисту докторської
дисертації вона вступила до Європейської ко-
легії ветеринарних наук, де в 2016 році стала
дипломованим спеціалістом. Водночас, вона
закінчила навчання в якості державного вете-
ринарного лікаря. Працюючи впродовж кількох
років в університеті, а також в федеральних
та місцевих ветеринарних службах, вона здо-
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була досвід роботи в різних галузях ветеринарної медицини. Пані Лечнер
приєдналася до команди САФОЗО в 2017 році. Вона бере участь в різнома-
нітних дослідницьких проектах та навчальній діяльності в країнах Східної
Європи.

Знищення генотипу Б золотистого стафілокока – пілотний проект в кан-
тоні Тічино, Швейцарія 

Золотистий стафілокок є основною причиною виникнення інфекційного ма-
ститу у молочної худоби та важливим фактором економічних збитків в молоч-
ній галузі. За оцінками, витрати, які несуть швейцарські підприємства
внаслідок виникнення маститу через золотистий стафілокок, досягають 230
млн. євро на рік. Оскільки стафілокок є патогеном, що тісно пов’язаний з ко-
ровами, він переважно передається під час процесу доїння. Тому оптимальне
управління гігієною доїння та регулярний контроль здоров’я вимені є ключо-
вими факторами для успішної програми зі знищення золотистого стафілококу. 

В 2015 році в кантоні Тічино (Швейцарія) було запроваджено пілотний
проект, метою якого є знищення в кантоні маститу, викликаного золотистим
стафілококом. Цілі проекту – сприяння здоров’ю тварин та зменшення спо-
живання антимікробних засобів. Участь в проекті є добровільною і оформ-
ляється у вигляді приватних контрактів між фермерами та кантональною
ветеринарною службою. 147 власників ВРХ, що складає 82% всіх молочних
ферм в Тічино, підписали контракт. Після підготовчої фази в 2018 році було
розпочато операційну фазу проекту, під час якої передбачається повністю
знищити золотистий стафілокок на залучених фермах до 2020 року. 

Протягом  2021-2024 років триватиме фаза моніторингу, під час якого
буде забезпечено підтримання стану здоров’я тварин, досягнутого під час
попередньої фази. Також протягом цієї фази відповідальні органи влади про-
водитимуть оцінку можливості розширення проекту на національному рівні.
Цей проект отримав фінансову, технічну та наукову підтримку від Федераль-
ного бюро Швейцарії з питань продовольчої безпеки та ветеринарії, Бернсь-
кого університету та Федерального бюро Швейцарії з питань сільського
господарства.
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