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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ
ДО ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ МОЛОКА

ЯК РОЗРОБИТИ ТА ВПРОВАДИТИ ПРОЦЕДУРИ ПЕРІОДИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ СИРОГО МОЛОКА
ВІД ТВАРИН, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ ДРІБНОТОВАРНИМИ ВИРОБНИКАМИ?

Дрібнотоварний
виробник

2503
cм

Індивідуальний
зразок
4°С

2503
cм

Дрібнотоварний
виробник
На ПЗМ ведеться
Журнал обліку
дрібнотоварних
виробників

Індивідуальний
зразок
Відбір зразків від партії молока
кожного дрібнотоварного виробника
здійснює підготовлений персонал
ПЗМ під час приймання молока

ВАЖЛИВО:
Індивідуальні зразки не
досліджуються, а лише
зберігаються на ПЗМ за
температури від 2 до 6°С
до отримання
результатів досліджень
зразку збірного молока
на залишки
ветеринарних
препаратів, інгібітори

2503
cм

Зразок збірного
Уповноважена
молока з ємності для
лабораторія
зберігання відбирається
уповноваженою
на це особою

Результати
лабораторних
досліджень

Мінімальна періодичність
дослідження зразків в
уповноваженій лабораторії:
Загальне бактеріологічне забруднення
(ЗБЗ) – 2 рази на місяць
Кількість соматичних клітин (КСК) –
1 раз на місяць

Результати досліджень
вносяться до Журналу
обліку критеріїв молока
на ПЗМ

Допустимі рівні критеріїв*
ЗБЗ - 500 тис. КУО/мл (за змінною
середньою геометричною величиною)
КСК - 500 тис. клітин/мл (за змінною
середньою геометричною величиною)
Відсутність залишків ветеринарних
препаратів, інгібіторів
* з урахуванням перехідних періодів

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРІОДИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ СИРОГО МОЛОКА
НЕВІДПОВІДНІСТЬ

На ПЗМ не приймається молоко від дрібнотоварних
виробників до усунення ними невідповідностей

(за змінною середньою
геометричною величиною)

Якщо ЗБЗ вище ніж 500 тис. КУО/мл
та/або КСК вище 500 тис. клітин/мл

Результати лабораторних
досліджень на КСК і ЗБЗ

ВАЖЛИВО:
Відповідно до законодавства є 3 місяці на усунення причини
невідповідності та виправлення ситуації

ВАЖЛИВО:
Дрібнотоварний виробник повинен знайти
причину та усунути її, щоб відновити
здавання молока на ПЗМ
2503
cм

Відбір індивідуальних зразків від
партії молока кожного
дрібнотоварного виробника, який
здавав молоко в день відбору
зразку збірного молока

На ПЗМ вживаються
заходи для усунення
причин та виправлення
ситуації

Повідомлення компетентного органу
про невідповідність

Якщо протягом
3 місяців ситуація
не виправлена, то
вводиться заборона
на обіг молока

СТОП

ВАЖЛИВО:
Результати вжитих
заходів мають бути
задокументовані
в Журналі обліку
ветеринарно-санітарних
та коригувальних
заходів
та бути доступними під
час інспектування

2503
cм

2503
cм

ЗБЗ вище ніж
500 тис. КУО/мл
та/або
КСК вище 500 тис.
клітин/мл

Дослідження відібраних
індивідуальних зразків

Уповноважена
лабораторія

Переробна
потужність

НЕВІДПОВІДНІСТЬ

Якщо виявлені залишки ветеринарних
препаратів, інгібітори

Результати лабораторних
досліджень

На ПЗМ не приймається молоко від дрібнотоварних
виробників до усунення ними невідповідностей

Фінансова підримка:

ВАЖЛИВО:
Дрібнотоварний виробник
повинен знайти причину та
усунути її, щоб відновити
здавання молока на ПЗМ

НЕГАЙНА ЗАБОРОНА
обігу сирого молока з
ПЗМ до усунення
причини та
виправлення ситуації

Повідомлення компетентного органу
про невідповідність

СТОП

Переробна
потужність

Виконавець Програми:

На ПЗМ вживаються
заходи для усунення
причин та виправлення
ситуації

ВАЖЛИВО:
Результати вжитих
заходів мають бути
задокументовані
в Журналі обліку
ветеринарно-санітарних
та коригувальних
заходів
та бути доступними під
час інспектування

Дослідження відібраних
індивідуальних зразків, які
зберігались на ПЗМ

2503
cм

2503
cм

2503
cм

Залишки
ветеринарних
препаратів, інгібітори

Уповноважена
лабораторія

Партнер Програми:
Цю публікацію було створено за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з
вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія). Відповідальність за зміст
цієї публікації несе виключно автор(и). Точка зору автора(ів) не обов'язково відображає точку зору SECO, FiBL, SAFOSO AG,
www.qftp.org.

