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В статье представлены результаты по определению устойчивости скотохромогенных (M.
gordonae, M. scrofulaceum) и нефотохромогенных (M. intracellulare, M. terrae, M. triviale, M. xenopi)
атипичных микобактерий относительно бактерицидного действия отечественного дезинфици-
рующего препарата «Биоконтакт». Установлены режимы при которых дезинфектант уничтожа-
ет тест-культуры атипичных микобактерий.

In the article results are presented on determination of stability scotochromogenous (M. gordonae, M.
scrofulaceum) and notfotochromogenous (M. intracellulare, M. terrae, M. triviale, M. xenopi) atypical myco-
bacterium of relatively bactericidal action of home disinfectant preparation "Biocontact". The modes are set
at which a disinfectant destroys a test-culture of atypical mycobacterium.
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ УМОВ ПРИ ОТРИМАННІ ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 НА МОЛОЧНОТОВАРНИХ ФЕРМАХ

В статті наведені результати проведення ветеринарно-санітарного обстеження молочно
товарних ферм Сумської області на відповідність міжнародним вимогам в галузі застосування ос-
новоположних принципів належної гігієнічної практики. Виявлено, що на обстежених фермах немає
повної відповідності чинним міжнародним вимогам, щодо функціонування належної гігієнічної прак-
тики. В результаті проведених досліджень встановлено, що у більшості господарств є порушення
технології доїння корів. Важливу роль в цьому питанні відіграє суб’єктивний фактор, який впливає
як на якість молока, так і на економічні показники господарства.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. У більшості країн світу найважливішим
елементом структури національної безпеки є
проблема забезпечення населення якісною сиро-
виною та харчовими продуктами, які визначають
здоров’я людей.

Конституцією України (стаття 42) визначено,
що держава захищає права споживачів, здійснює
контроль за якістю і безпечністю продукції та ви-
ди всіх послуг та робіт, сприяє діяльності громад-
ських організацій споживачів.

Законом України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» державна служба ветерина-
рної медицини наділена повноваженнями, наці-
леними на виконання програм державного моні-
торингу максимальних меж залишків ветеринар-
них препаратів й інших забруднювачів у харчових
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі
[2, 3].

Аналіз основних досліджень. Для підпри-
ємств харчової промисловості однією з основних
вимог є безпечність продуктів харчування. Для
вирішення подібних проблем сучасна світова ха-
рчова промисловість запроваджує нові системи

управління якістю продукції. Однією з таких є
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points
– аналіз небезпек та контроль критичних кон-
трольних точок) [2,3,5,6,7,8].

Відповідні програми та механізми їх викорис-
тання направляються не тільки на підвищення
виробництва сільськогосподарської продукції і
продовольства для внутрішніх потреб, але й за-
безпечення участі у зовнішній торгівлі. Одним із
важливих показників сучасних ринків продоволь-
ства є рівень продовольчої безпеки, що тісно по-
в’язаний з якістю виробленої продукції.

В багатьох країнах, в тому числі і в Україні
при виробництві продукції тваринництва застосо-
вують інтенсивні промислові технології, при яких
за короткий період одержують максимальну її
кількість. При цьому якість та безпека не завжди
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам [1, 5, 7,
8].

Аналіз асортименту продукції, якості та без-
пеки сировини, що переробляється, технологіч-
них схем виробництва показує, що одним із пріо-
ритетних напрямків поліпшення стану галузей, в
тому числі і молочного тваринництва, слід вважа-
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ти вдосконалення систем і створення єдиного
ланцюга державного контролю якості та безпеки
сільськогосподарської продукції як сировини для
виробництва продуктів харчування. З березня
1997 року в Україні запроваджена Постанова Ка-
бінету Міністрів № 244 «Про заходи щодо впро-
вадження в Україні вимог директиви Європейсь-
кого Союзу санітарних, екологічних, ветеринар-
них, фітосанітарних норм та міжнародних і Євро-
пейських стандартів». Ухваленням цілого ряду
законів України, таких як «Про захист прав спо-
живача», «Про забезпечення санітарного та епі-
деміологічного благополуччя населення», «Про
безпечність та якість харчових продуктів і продо-
вольчої сировини», «Про ветеринарну медици-
ну», а також ряду інших законів і ухвал Уряду
України створені умови для переходу від адмініс-
тративного управління в області виробництва
харчових продуктів до законодавчого регулюван-
ня питань, пов’язаних з якість та безпекою [3,4].

Для входження України на Європейські рин-
ки необхідно щоб Єврокомісія погодилася атес-
тувати переробні підприємства, що вважаються
потенційними експортерами тваринницької про-
дукції. До таких підприємств віднесено ряд моло-
копереробних заводів Сумської області.

Попередні дослідження вітчизняних моло-
козаводів європейськими експертами завершува-
лися пропозиціями від Єврокомісії щодо покра-
щення рівня санітарних заходів та виконання ви-
мог сучасної концепції безпечного харчування,
яка базується на контролі показників безпечності
в харчовому ланцюгу «від ферми до столу».

Після аналізування зауважень та пропозицій,
зроблених Єврокомісією, можна зробити висно-
вок, що невідповідність санітарним та гігієнічним
вимогам ферм може стати основною перешко-
дою для здійснення євроатестації молокопереро-
бних підприємств. Одним із показників якості та
безпечності молока як сировини є кількість сома-
тичних клітин, яка на пряму пов’язана з санітар-
но-гігієнічним показником ферми.

В зв’язку з цим, перед нами стала мета ви-
значити та обґрунтувати контрольні критичні точ-
ки при виробництві молока корів на молочното-
варних фермах згідно вимог ЄС щодо запрова-
дження належної гігієнічної практики (GHP).

Матеріали і методи. Методи ветеринарно-
санітарного контролю при виробництві молока на
молочнотоварних фермах.

Результати дослідження. Необхідність
впровадження НАССР зумовлена споживчим по-
питом на безпечну продукцію. У наш час ця сис-
тема є основною моделлю управління якістю та
безпечністю харчових продуктів у промислово
розвинених країнах світу. Важливим у цій системі

є те, що в разі застосування принципів НАССР
значною мірою знижується рівень ризику виник-
нення небезпеки для життя і здоров’я споживачів
харчової продукції. В результаті проведених ве-
теринарно-санітарних обстежень більшості ферм
Сумської області були отримані дані, що свідчать
про відсутність системного підходу до забезпе-
чення належного рівня санітарії та гігієни, які ха-
рактеризують належну гігієнічну практику. Для
запровадження належної гігієнічної практики
(GHP) першочергово повинно бути офіційне рі-
шення керівництва ферми про її розроблення та
застосування на фермі. Після розроблення всієї
документації GHP з її основними моментами по-
винен бути ознайомлений персонал, а щодо де-
тального виконання цієї практики повинні бути
проведені навчання з відповідальними працівни-
ками ферми. Належна гігієнічна практика – це
комплекс санітарно-гігієнічних заходів, що сфор-
мований в письмовому вигляді керівництвом фе-
рми разом з робочою групою. Заходи GHP пови-
нні постійно підтримуватись всім колективом фе-
рми на належному рівні.

Найбільш уразливою ланкою цього ланцюга
в обстежених господарствах виявилось порушен-
ня гігієни персоналу, гігієни та технології доїння.

Як видно з даних, наведених в таблиці, ре-
зультати обстеження молочних ферм Сумської
області на відповідність дотримання вимог нале-
жної практики (GHP) при виробництві молока ко-
рів, далекі від таких. Так, практично, немає жод-
ної молочнотоварної ферми, яка б відповідала
сучасним вимогам (GHP). Проводячи аналіз еко-
номічної складової порушень вимог можна конс-
татувати, що 85 – 90% усіх порушень залежать
не від недофінансування, а від бездіяльності ке-
рівників та спеціалістів господарства.

Важливим фактором у невиконані належної
виробничої практики (GHP) є суб’єктивний фак-
тор. Невміння і небажання займатися цим питан-
ням, хоча це є однією із складових економічного
благополуччя господарства. На сьогодні немає
закладів які б готували операторів машинного
доїння. Велика кількість операторів машинного
доїння корів далека від правильного виконання
технологічних процесів доїння. Більшість доярок
перші цівки молока не здоюють, а якщо і здою-
ють, то не мають уявлення для чого це робиться.
Майже сто відсотків доярок не можуть назвати
зміни фізичних властивостей молока при маститі
(якщо це не гнійний мастит) тому досить часто
таке «молоко» потрапляє у збірне. Для більшості
доярок показником маститу являється «сирок» на
фільтрувальній тканині. Спеціалісти та керівники
ферм не проводять роз’яснювальної роботи між
доярками відносно прихованої форми маститу.



Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (30), 2012 69

Таблиця.
Результати обстеження молочних ферм Сумської області

на відповідність дотримання вимог належної практики (GHP) при виробництві молока корів
Вимоги Відповідність,

%
Не відпо-
відність, % Зауваження

1 2 3 4
Наявність офіційно оформленого мене-
джменту належної гігієнічної практики
(GHP)при виробництві молока на молоч-
ній фермі

– 100

Немає в наявності

Наявність сертифікату відповідності щодо
дотримання належної виробничої практи-
ки (GHP) при виробництві молока на мо-
лочній фермі.

– 100

Немає в наявності

Загальна гігієна на фермі 25 75 Не витримуються зоогігієнічні параметр
утримання молочного стада

Гігієна персоналу

40 60

Відсутність спеціально виділених кімнат
для зміни спецодягу. Відсутній спецодяг,
в деяких операторів відсутність санітар-
них книжок.

Наявність кранів для миття та дезінфекції
рук операторів 10 90

Відсутність дезінфікуючого розчину. Не-
має окремих кранів або вони розташовані
в незручному місці.

Дослідження якості води 50 50 Не проводяться або проводяться нерегу-
лярно

Гігієна доїння
40 60

Відсутність системи дослідження. Немає
результатів досліджень змивів з молочно-
го обладнання

Контроль збудників маститу 25 75 Дослідження не проводяться або прово-
дяться не регулярно.

Неналежне виконання технології доїння 45 65 В більшості випадків технології доїння
порушується.

Порушення вакуумного режиму 80 20 Відсутність манометрів для визначення
вакууму або вони не перевірені.

Підмивання корів
35 65

Відсутність окремого водогону з теплою
водою та пістолетів–розпилювачів для
підмивання.

Витирання вим’я корови після підмивання 15 85 Відсутність індивідуальних рушників чи
салфеток

Здоювання перших цівок молока в окре-
мий посуд 50 50 Відсутність окремого посуду для здою-

вання
Органолептичний аналіз перших цівок
молока. 50 50

Не проводиться в зв’язку з відсутністю
посуду та невмінням операторів провести
аналіз

Після закінчення доїння обробляння дійок
антисептичною емульсією 15 85 Оператори не забезпечені спеціальними

чашками та антисептичною емульсією
Доїння корів уражених маститом в остан-
ню чергу в окремий посуд 60 40 Оператори машинного доїння не завжди

звертають на це увагу
Щодекадне проведення стійлових проб
на наявність субклінічного маститу 25 75 Нерегулярне, безконтрольне

Щоденне дослідження збірного молока на
вміст соматичних клітин на фермі 70 30 Не проводиться, або проводиться нере-

гулярно
Документи щодо дослідження на субклі-
нічний мастит 50 50 Не оформлюються, або оформлюються

не регулярно
Записи щодо лікування корів уражених
маститом 50 50 Не проводяться або проводяться не ре-

гулярно
Документи щодо використання молока під
час лікування. 10 90 Не оформлюються

Використання ветеринарних препаратів 65 35 Записи ведуться з порушенням
Подальше спостереження за перехворі-
лими коровами 5 95 В більшості не проводяться

Молозивний період 25 75 Строки не витримуються, часто таке мо-
локо потрапляє у збірне

Період запуску 25 75 Не контролюється. Часто стародійне мо-
локо потрапляє у збірне
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Висновки:
1. На обстежених молочнотоварних фермах

встановлено, що на жодній із ферм не виявлено
належним чином документально оформлену на-
лежну гігієнічну практику.

2. В більшості господарств не витримуються
ветеринарно-санітарні вимоги щодо доїння корів.

3. Оператори машинного доїння корів не
проходять навчання щодо технології доїння, діаг-
ностики маститу, визначення молозивного пері-
оду чи періоду запуску.

4. Немає тісного зв’язку між керівництвом
ферми, ветеринарними спеціалістами та опера-
торами машинного доїння.
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В статье приведены результаты проведения ветеринарно-санитарного обследования мо-
лочнотоварных ферм Сумской области на соответствие международным требованиям в отрасли
применения основополагающих принципов надлежащей гигиенической практики. Обнаружено, что
на обследованных фермах нет полного соответствия действующим международным требовани-
ям относительно функционирования надлежащей гигиенической практики. В результате прове-
денных следований установлено, что у большинства хозяйств происходит нарушение технологии
доения коров. Важную роль в этом вопросе приходится на субъективный фактор который влияет
на качество молока и на экономические показатели хозяйства.

In the article the results of realization veterinar sanitizers inspection milk of commodity farms of the
Sumy area are shown on accordance to the international requirements in industry of application of funda-
mental principles of the proper hygienical practice. It is discovered that on the inspected farms there is not
complete accordance to the operating international requirements in relation to functioning of the proper hy-
gienical practice. In this article authors discovered that most economies have violation of technology of milk-
ing of cows and specified on a human factor, that influences both on quality of milk and on economic indica-
tors.
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