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Дану публікацію підготовлено в рамках швейцарсько-українського проекту 
«Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі 
оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні», 
що впроваджується швейцарською консалтинговою компанією з розвитку 
потенціалу «САФОЗО» за фінансової підтримки Державного секретаріату 
Швейцарії з економічних питань (SECO)

Видавець

За фінансової підтримки

ДОВКІЛЛЯ
Все більше і більше споживачів стурбовані тим, щоб виробництво продуктів харчування було сталим 
і здійснювалося з урахуванням впливу на навколишнє середовище. Тому природні ресурси необхідно 
використовувати ефективно, а вплив на навколишнє середовище слід звести до мінімуму.

Фермери відіграють важливу роль у збережені навколишнього середовища, оскільки вони мають 
впроваджувати екологічно стійку систему ведення господарства, включаючи систему з управління 
відходами та ефективне використання води й електроенергії.

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 
Молочне тваринництво забезпечує економічні та соціальні вигоди для фермерів і їхніх громад в цілому.
Які фактори роблять молочну ферму успішною?

Додаткова інформація: 1. Регламент (EC) № 853/2004 з гігієни харчових продуктів тваринного походження
2. ФАО і ММФ. Керівництво по належним практикам ведення молочного господарства. 
Тваринництво і принципи охорони здоров'я, № 8, Рим, 2011
3. Керівництво Міжнародної молочної федерації по належному благополуччю тварин 
у молочному виробництві, 2008

Обладнання

Відтворення

Здорові тварини

Належна годівля Персонал

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

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 безпечності молока
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН
Благополуччя тварин у першу чергу стосується добробуту тварин. Благополуччя тварин на молочних 
фермах передбачає «п'ять свобод»:

ЗДОРОВ’Я ТВАРИН
Сире молоко повинне отримуватися від здорових тварин, які не мають жодних симптомів інфекційних 
захворювань, зокрема тих захворювань, що передаються людині через молоко і молозиво.
Для того, щоб гарантувати здоров'я тварин, найкращі практики мають бути спрямовані на забезпечення:
1) Cтадо має бути 
вільним від хвороб 
(наприклад, за допомогою 
впровадження протоколів 
вакцинації, ізоляції хворих 
тварин і т.д.) 

2) Впроваджена програма моніторингу 
(наприклад, регулярне спостереження 
за травмами або ознаками 
захворювань, фермери обізнані 
з клінічними ознаками хвороби і т.д.)

3) Впроваджена ефективна 
програма управління 
здоров'ям стада 
(наприклад, ідентифікація 
всіх тварин, ведення 
записів по лікуванню, 
програма контролю 
маститу і т.д.)

Найкращі практики – це найкращі рішення, інноваційний досвід для молочних ферм, які забезпечують 
безпечність і придатність до споживання молока і молочних продуктів. Впровадження найкращих практик 
також сприяє стійкості і життєздатності підприємства з економічної, соціальної та екологічної точок зору.

Безпечне та належної якості молоко може бути отримане лише від здорових тварин. Для досягнення цієї 
цілі надзвичайно важливо впровадити найкращі практики ведення господарства по шести напрямкам:

ГІГІЄНА ДОЇННЯ
Доїння є основним напрямком діяльності підприємств 
молочної промисловості. Таким чином, мають бути 
впроваджені практики управління доїнням, що передбачають:
1) Доїння має здійснюватися із дотриманням гігієнічних вимог, 
зокрема перед початком доїнням дійки, вим’я і прилеглі 
частини мають бути чистими; оператор доїння має перевірити 
молоко від кожної тварини на наявність органолептичних 
або фізико-хімічних відхилення, а молоко, яке має відхилення, 
не використовується для споживання людини.
2) Доїльні практики не повинні травмувати тварину 
або забруднювати молоко.
3) Молоко зберігається в гігієнічних умовах 
і при відповідній температурі. 
4) Регулярно на фермі мають проводитися відповідні тренінги, 
щоб фермери і співробітники знали про найкращі практики 
доїння.

1) Тварин годують і напувають продуктами 
потрібної кількості, якості і безпечності 
(наприклад, оцінка кондиції тіла і т.д.).
2) Умови зберігання корму регулярно 
контролюються.
3) Простежуваність кормів і кормових 
добавок (наприклад, записи про природу 
і походження корму).

ГОДІВЛЯ (КОРМИ І ВОДА)
Кількість і якість корму та води 
значною мірою впливає на здоров'я 
і продуктивність тварин. Це також впливає 
на якість і безпечність молока. 
Найкращі практики мають гарантувати що:

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Здоров’я тварин

Гігієна доїння Годівля 
(корми і вода)

Соціально-економічне 
управління

Благополуччя 
тварин Довкілля


