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НОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ МОЛОКАСИРОВИНИ
Висвітлено нові підходи до основних вимог якості сировини для вступу
Світової організації торгівлі. Показано вимоги санітарної і фітосанітарної угоди
Світової організації торгівлі (СОТ) та законодавство з продуктів харчування ЄС.
Ключові слова: сировина, якість, торгівля, харчування, здоров’я.
Україна вступила до Світової організації торгівлі та має бажання приєднатися
до Європейського Союзу.
Однією з основних вимог для вступу будь-якої країни в ці організації є
виробництво високоякісної продукції за вимогами міжнародних стандартів,
гарантування безпеки продукції для життя і здоров'я людей та безпеки довкілля,
гармонізація законодавчих та нормативно-правових актів із законодавством цих
країн.
Відповідно до сучасних міжнародних вимог, щодо якості продукції лише
якісний контроль є вже недостатнім тому, що він не може гарантувати повну
безпеку.
Окремі аспекти контролю якості продукції розглядались у багатьох працях
вітчизняних та зарубіжних авторів [1-5].
Метою нашої роботи було проаналізувати нові системи управління якістю
продукції, що запроваджує сучасна світова харчова промисловість.
Матеріали та методи: для аналізу використовувались матеріали Комісії
Codex Alimentarius (CA), положення Санітарної і фітосанітарної угоди Світової
організації торгівлі (СОТ), законодавство з продуктів харчування ЄС.
Результати досліджень: В Європейському Союзі розробка програм,
принципів і процесів, що визначають вимоги до безпеки продуктів, знаходиться в
компетенції окремих держав – членів ЄС, чиї законодавства дуже відрізняються між
собою. Європейський Союз видає директиви та уніфікує вимоги до безпеки
продуктів харчування та кормів, для того, щоб забезпечити вільний рух продуктів в
країнах ЄС.
28 січня 2002 року Європейським Парламентом та Радою було прийнято
Постанову (ЄС) № 178/ 2002, якою були визначені загальні принципи і вимоги
закону про продукти харчування а також прийнято рішення про створення
європейського органу контролю безпеки продуктів харчування і встановлення
методів забезпечення безпеки продуктів (АВІ. №ЄС 31, с. 1). Дія постанови
розповсюджується на всі країни ЄС. Мета Постанови (ЄС) № 178/ 2002: «Створення
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основ для високого рівня захисту здоров’я людини та споживчих інтересів в галузі
продуктів харчування, беручи до уваги різноманіття асортименту харчових
продуктів». Це стало передумовою для створення міцної наукової основи і
ефективної організаційної структури, для розвитку «методу обґрунтування розробки
рішень з питань безпеки продуктів харчування та кормів».
На основі цієї постанови було організовано Європейське відомство захисту
безпеки продуктів харчування.
Дія постанови (ЄС) № 178/ 2002 розповсюджується на всі етапи виробництва,
обробки та збуту продуктів харчування та кормів. Небезпечні продукти з моменту
вступу в дію закону не можуть розповсюджуватися в країнах ЄС, імпортуватися чи
експортуватися. Сутність системи надійності продуктів - це так звана
«простежуваність»,
яка
передбачає
можливість
відслідковування
руху,
місцезнаходження і походження харчової продукції, тварин і компонентів
тваринного походження, призначених для використання в якості продуктів
харчування, на всіх стадіях виробництва, обробки та розподілу.
Згідно постанови (ЄС) № 178/ 2002, небезпека - це біологічний, хімічний або
фізичний фактор в продукції або кормах, чи стан продукту або кормів, які можуть
нанести шкоду здоров’ю.
Комісія Codex Alimentarius (CA), впровадила спільну для Всесвітньої
продовольчої організації (FAO) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO),
програму харчових стандартів, мета якої - захист здоров’я споживачів і
забезпечення справедливої торгівлі харчовими продуктами.
Головні принципи Codex Alimentarius (CA) закладають міцний фундамент для
забезпечення гігієни харчування і повинні використовуватися в поєднанні з
кодексом гігієнічних норм і Керівництвом з мікробіологічних критеріїв. Вони
охоплюють ланцюг він первинного виробництва до кінцевого споживання,
висвітлюючи ключові перевірки гігієни на кожній стадії.
Кодекс рекомендує заснований на НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Points - аналіз небезпеки і критичні контрольні точки) підхід всюди, де
можливо підвищити безпеку харчових продуктів, як описано в системі НАССР.
Слід зауважити, що в Україну дозволяється ввіз харчових продуктів
тваринного походження лише з тих країн, де запроваджені Національні програми
контролю залишків і не застосовують стимулятори росту, ветеринарні препарати,
субстанції і технології обробки продуктів тваринництва, заборонені в Україні.
Державний департамент ветеринарної медицини згідно з даними Міжнародних
організацій (МЕБ, COT, WHO, PDA та ін..) та на основі вітчизняних досліджень
складає перелік країн, імпорт продуктів харчування з яких заборонений. Цей перелік
систематично поновлюється.
Всі продукти, що імпортуються, проходять передбачену українським
законодавством процедуру митного оформлення, яка вимагає наявності
ветеринарного сертифікату та інших документів, які підтверджують якість та
безпеку даного вантажу.
В майбутньому з метою перевірки ефективності контролю залишків в країніімпортері уповноваженими спеціалістами України у співпраці з митними органами
буде періодично проводитись відбір проб продукції без попередження власника
вантажу та виробника. Дослідження даних проб будуть проводитись аналогічно
системі досліджень вітчизняної продукції.
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Систематичний відбір проб кінцевої продукції і сировини та дослідження залишків дасть змогу контролювати безпеку харчових продуктів тваринного
походження, що імпортуються в Україну. Крім цього, на основі отриманих даних
Державним департаментом ветеринарної медицини (ДДВМ) будуть прийматись
рішення щодо майбутньої заборони чи дозволу завезення даної продукції з
конкретних країн чи регіонів.
В разі позитивного результату при дослідженні проб на вміст залишкових
кількостей небезпечних контамінантів запроваджується підвищений контроль до
усієї продукції тваринництва, що імпортується з цієї країни. У випадку повторного
виявлення небезпечних залишків імпорт продукції тваринництва з такої країни
забороняється.
Серед першочергових комплексних заходів
програма передбачає
забезпечення населення України якісною, безпечною та доступною за ціною
сільськогосподарською продукцією та створення умов для підвищення
конкурентоздатності вітчизняної агропродукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках. У цьому разі важливе значення має дотримання Закону України "Про якісь
та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", головним завданням якого
є посилення відповідальності всіх учасників продовольчого ринку (виробництво,
переробка, зберігання, реалізація, державний контроль) за якість і безпеку
продукції.
Висновки: 1. Основою гарантування безпеки продукції в Україні є система
моніторингу залишкових кількостей ветпрепаратів, санітарно небезпечних
збудників і токсичних речовин у продуктах харчування тваринного походження та
кормах вітчизняного виробництва, яка включає в себе нагляд та контроль.
2. Кількісна оцінка ризику повинна здійснюватись на базі нових систем
контролю санітарної безпеки харчових продуктів і стає особливо важливою для
проведення міжнародної торгівлі харчовими продуктами .
3. Необхідна розробка стандартів діючих речовин і допустимих значень
залишків пестицидів та інших речовин в продуктах харчування і кормах. Це дасть
змогу контролювати процес виробництва якісної продукції.
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