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Метою роботи було оцінити ризики різноманітних агентів, виявлених при виконанні Програми 
стандартного та вибіркового розширеного ветеринарно-санітарного контролю харчових продуктів 
та кормів у 2014 році.

Визначення здійснювалася валідованими скринінговими та підтверджуючими методами. З 8799 зраз-
ків імпортованих товарів, які було досліджено (Категорія І — високий ризик для здо ров’я лю дей), у 102 (1,15 %) 
випадках виявлено невідповідності, а саме за органолептичними та іхтіо патоло гічними по каз ни ками 
(нібелінії, анізакіди) — 21 (0,4 %) партіях м’яса та риби.

З 4335 зразків імпортованих товарів (Категорія ІІ — високий ризик для здоров’я людей) у 64 (1,47 %) 
випадках виявлено невідповідності, зокрема за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, БГКП, киш ков а 
паличка, патогенні мікроорганізми — Salmonella spp., Listeria monocytogenes).

З 4894 зразків імпортованих товарів (Категорія ІІІ — низький ризик для здоров’я людей і тва-
рин) у 61 (1,25 %) випадках виявлено невідповідності, зокрема в 12 (0,31 %) партіях корму для тварин за 
кислотним та перекисним числом. Завдяки проведеній роботі у 2014 році Державною ветеринарною та 
фітосанітарною службою України не допущено до реалізації цієї неякісної чи небезпечної продукції, ви-
ко ристання якої могло б привести до масових отруєнь людей та виникнення інфекційних та інвазійних 
за хворювань серед населення і тварин.

Враховуючи велику кількість невідповідностей, виявлених у період вибіркового розширеного вете-
ри нарно-санітарного контролю, і ризику від потрапляння хімічних, мікробіологічних, іхтіо патоло гіч них, 
санітарно-гігієнічних агентів в організм людини і тварин та наслідків, яких не допущено, та з ме тою 
за безпечення продовольчої безпеки країни, роботу в цьому напрямку буде продовжено.
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The aim of work was to assess the risks of different agents identified during implementation of 
the Program standard and selective advanced veterinary and sanitary control of food products in 2014.

Define the different agents identified during the implementation of the Program standard and selective advanced 
veterinary and sanitary control of food products in 2014 occurs validated screening and confirmatory methods.

Of the 8 799 samples of the imported goods that were tested with a high risk for human health (Category 
I), 102 (1,15%) cases revealed inconsistencies, namely the organoleptic and ichthyopathological indicators 
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(Nibelіnіае, Anisakidae) — 21 (0,4%) the consignments of meat and fish.
Of the 4 335 samples of imported goods that were tested with a high risk for human health (Category 

II)  to  64  (was  1.47%)  cases  revealed  inconsistencies,  including,  for  microbiological  indicators  (E.  coli, 
pathogenic microorganisms, including Salmonella spp., Listeria monocytogenes).

Of the 4 894 samples of imported goods that were subjected to the study with a low risk to the health of 
humans and animals (Category III) 61 (1,25%) cases revealed inconsistencies, including 12 (0,31%) batches 
of animal feed by acid and peroxide value. Thanks to the work carried out in 2014 by the State veterinary and 
phytosanitary service of Ukraine has not admitted mass poisoning of people and the emergence of infectious 
and parasitic diseases among people and animals.

Given  the  large  number  of  inconsistencies  detected  during  the  selective  advanced  veterinary  and 
sanitary control and risk from contact with chemical, microbiological, ichthyopathological, sanitary hygiene 
agents in humans and animals and the consequences, which is not admitted, and to ensure the country food 
security work in this direction will be continued.
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Целью работы было оценить риски различных агентов, обнаруженных при выполнении Про-
грам мы стандартного и выборочного расширенного ветеринарно-санитарного контроля пищевых про-
дук тов и кормов в 2014 году. 

Определение осуществ лялось валидированными скрининговыми и подтверждающими методами. 
С 8799 образцов импортируемых товаров, которые подвергались исследованию (Категория І — высо кий 
риск для здоровья людей), у 102 (1,15 %) случаях выявлены несоответствия, а именно по органолепти-
ческим и ихтиопатологическим показателям (нибелинии, анизакиды) — 21 (0,4 %) партиях мяса и рыбы.

С 4335 образцов импортируемых товаров (Категория II — высокий риск для здоровья людей), в 64 
(1,47 %) случаях выявлены несоответствия, в частности по микро биологическим показателям (КМАФАнМ, 
БГКП, кишечная палочка, патогенные микроорганиз мы — Salmonella spp., Listeria monocytogenes).

С 4894 образцов импортируемых товаров (Категория III — низкий риск для здоровья людей 
и жи вот ных), в 61 (1,25 %) случаях выявлены несоответствия, в том числе, в 12 (0,31 %) партиях кор ма 
для животных по кислотному и перекисному числу. Благодаря проведенной работе в 2014 году Госу дар -
ственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины не допущено к реализации этой не ка чес-
твен ной или опасной продукции, использование которой могло бы привести к массовым отрав ле ниям 
людей и возникновению инфекционных и инвазионных заболеваний среди населения и животных.

Учитывая большое количество несоответствий, выявленных в период выборочного расширен-
ного ветеринарно-санитарного контроля и риска от попадания химических, микробиологических, ихтио-
патологических, санитарно-гигиенических агентов в организм человека и животных и послед ствий, ко-
то рые не допущены, а также с целью обеспечения продовольственной безопасности страны работа 
в этом направлении будет продолжена.

Ключевые слова: ОЦЕНКА РИСКОВ, СТАНДАРТНЫЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАР-
НЫЙ КОНТРОЛЬ, САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ, МИКРО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ПРОЦЕССА, РАДИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ, ГМО
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Питання якості та безпеки харчових 
продуктів сьогодні відіграє величезну роль і є 
першочерговим завданням кож ної кра ї ни. 
У 2014 році в Україні стан дарт но му ве те ри-
нарно-санiтарному контролю під ля га ли усі 
вантажі з харчовими продуктами, під кон троль-
ними державній ветеринарній служ бі, що ім-
портуються. Стандартний вете ри нарно-сані-
тар ний контроль товарів перед ба чає пе ре вір-
ку документів та візуальну інс пек цію [1].

Стандартний ветеринарно-санiтарний 
контроль усiх вантажiв з товара ми, які за во-
зять ся на територію України, здiйс ню вався 
на призначених прикордонних iнспекцiйних 
пунктах відповідно до «Порядку пропуску 
ван тажів, підконтрольних службі державної 
ветеринарної медицини, через державний кор-
дон України, затвердженого наказом Го лов ного 
державного інспектора ветери нар ної медици-
ни від 27.12.1999 р. №49 та за  ре єс тро ваного 
у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 р. 
за №9/4230 (зі змі на ми)» [2].

За результатами стандартного вете ри-
нарно-санiтарного контролю при вста нов лен ні 
невідповідностей або підозри щодо без печ-
ності підконтрольних вантажів, за рі шен ням 
державного інспектора в рамках чин но го 
законодавства приймали рішення що до про-
ве дення розширеного ветеринарно-санітар-
но го контролю [1].

Для вантажів з харчовими про дукта-
ми, що імпортувалися, розширений вете ри-
нар но-санітарний контроль здійснювався обо-
в’язково на митницях за місцем при зна чен ня 
вантажу, якщо:

1. Вантаж визначено для такого кон-
тро лю згідно з програмою вибіркового вете-
ри нарно-санітарного контролю.

2. Харчовий продукт принаймні в од-
но му з останніх п’яти вантажів певного хар-
чового продукту окремих потужностей (об’ єк-
тів) походження був визнаний не без печ ним, 
непридатним для споживання, не пра виль но 
маркованим або іншим чином не від по відав 
«Обов’язковому мінімальному пере ліку до-
слід жень сировини, продукції тва рин ного та 
рослинного походження, комбі кор мо вої сиро-
вини, комбікормів, вітамін них пре па ра тів тощо, 
які слід проводити у дер жав них ла бо ра то ріях 

вет меди ци ни, і за ре зуль татами яких ви да єть  ся 
ветеринарне сві доц тво» (Ф-2), за твер дже но-
му наказом Дер жав но го департаменту вете ри-
нар ної ме ди цини Укра їни №16 від 03.11.98, 
за ре єс тро ва но в Міні стер стві юстиції України 
30 лис топада 1998 р. за № 761/3201 [3].

3. При візуальному інспектуванні під 
час стандартного ветеринарно-санітарного при-
кор донного контролю було виявлено оче вид не 
порушення відповідних санітарних вимог.

4. Харчовий продукт ввозився на мит-
ну територію України виробником чи по ста-
чальником вперше.

Метою роботи було оцінити ризики 
різноманітних агентів, виявлених при ви ко-
нанні Програми стандартного та вибіркового 
розширеного ветеринарно-санітарного кон-
тро лю харчових продуктів у 2014 році [1].

Матеріали і методи

Під час дослідження проведено ана-
ліз виконання вимог Додатку до пункту 3.2.2 
наказу Державної ветеринарної та фіто сані-
тарної служби України за 2014 рік. Визначен-
ня різноманітних агентів, виявлених при ви-
конанні Програми стандартного та вибір ко-
во го розширеного ветеринарно-сані тар ного 
контролю харчових продуктів у 2014 році, 
здійснювалося валідованими скри нін го вими 
та підтверджувальними мето да ми [1].

Розширений ветеринарно-санітарний 
контроль вантажів проводився в разі вста-
нов лення, що вантаж підпадав під вимоги 
спе ціально визначеного відсотка вантажів, 
які становлять ризик для здоров’я людей і тва-
рин та які підлягають обов’язковому роз ши-
ре ному ветеринарно-санітарному контролю 
товарів, підконтрольних Держав ній вете-
ри нарно-санітарній службі України, що ім-
пор ту ють ся, якщо на підставі професій но го 
ви снов ку державного прикордонного інс пек-
то ра ветеринарної медицини ризик, який ста-
но вить вантаж для здоров’я тварин чи людей, 
є ви со ким [1].

Якщо товар (вантаж) був призначений 
для розширеного ветеринарного контролю, 
проводилися лабораторні дослідження за по-
казниками відповідно до переліку до слід жень 
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та встановлених чинним законодавством нор-
ма тивів щодо визначення: 

— мінімальної специфікації якості (органо-
лептичні характеристики, фізико-хімічні по-
каз ники тощо);

— санітарно-хімічних показників безпеки 
(наявність допустимих рівнів солей важких ме-
талів (Плюмбум (Pb), Кадмій (Cd), Арсен (As), 
Меркурій (Hg), Купрум (Cu), Цинк (Zn), міко-
токсинів, пестицидів, гіста мі ну, N-нітрозамі-
нів, харчових добавок тощо);

— мікробіологічних показників безпеч-
нос ті та гігієни процесу (МАФАМ, БГКП, 
киш кова паличка, патогенні мікроорганізми, 
зокрема Salmonella spp., Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, B. сereus, сульфіт реду-
куючі клостридії, дріж джі, синьо гній на па-
лич ка, тощо);

— радіологічних показників безпечності 
(Стронцій-90, Цезій-137);

— генетично модифікованих організмів 
(якісне виявлення 35S — промотору та NOS- 
термінатору, визначення кількісного вмісту 
ГМО, ідентифікація ГМ-ліній рослин) [1, 2].

Результати й обговорення

Було проведено аналіз виконання ви-
мог Додатку до пункту 3.2.2 наказу Дер жав-
ної ветеринарної та фітосанітарної служ-
би Ук раїни. Встановлено, що з 8799 зразків 
ім пор тованих товарів, які підлягали до слід-
женню (категорія  І —  високий  ри зик  для 
здо ров’я людей), у 102 (1,15 %) ви пад ках ви-
явлено невідповідності: за органо леп тич ни-
ми та іхтіопатологічними по каз ни ками (ні-
бе лі нії, anisakis) — у 21 пар тії м’яса та риби 
(0,4 %); за санітарно-хімічними показника-
ми — у 23 (0,4 %), з них хлорофос — в одній 
партії язиків яловичих, цинк — у 17 (1,93 %) 
партіях м’яса, ртуть — у 6 (0,12 %) партіях 
риби; за мікробіологічними по каз ни ка ми 
(КМАФАнМ, БГКП, кишкова палич ка, пато-
ген ні мікроорганізми, зокрема Salmonella spp., 
Listeria monocytogenes, St. aureus) — у 58 пар-
тіях (1,01 %). 

З 4335 зразків імпортованих товарів, 
які підлягали дослідженню (Категорія ІІ — 
високий ризик для здоров’я людей) у 64 ви-

пад ках (1,47 %) виявлено невідповідності, 
зо крема за мікробіологічними показниками 
(КМАФАнМ, БГКП, кишкова паличка, пато-
генні мікроорганізми — Salmonella  spp., 
Listeria monocytogenes у 13 партіях м’яса пти-
ці (0,29 %), у 43 (1 %) партіях м’яса механіч-
но го обвалювання виявлено перевищення за 
кістковим залишком. У 2 партіях (0,04 %) ви-
явлено невідповідності, зокрема за мікро біо-
ло гічними показниками (КМАФАнМ, БГКП, 
кишкова паличка), у 2 партіях (0,04 %) — за 
наявністю Цинку та в 2 партіях (0,04 %) — 
за наявністю Плюмбуму.

Із 4894 зразків імпортованих товарів, 
які підлягали дослідженню (Категорія ІІІ — 
низький ризик для здоров’я людей та тва рин), 
у 61 випадках (1,25 %) виявлено невідповід-
ності, зокрема в 12 (0,31 %) партіях кор му 
для тварин — за кислотним та пер оксидним 
числом, в 16 (2,29%) партіях си ро вини для 
виготовлення кормів — за кис лот ним, пер-
оксид ним числом, Кадмієм, Цин ком, Плюм-
бу мом, в 22 (0,57 %) партіях си ро ви ни для 
ви го тов лення кормів — за мікро біо ло гічними 
показниками (загаль на бак те рі альна за бруд-
ненність, ентеро пато ген ні штами кишкової 
палички (Е. Coli), токсино утво рю ючі анаеро-
би, КМАФАнМ, сульфіт реду ку ючі клостри-
дії), в 11 (12,08 %) пар тіях сперми ви яв лені 
не відповідності за сані тарно-гігі є нічними показ- 
 никами (за галь на бак те рі аль на забрудне ність, 
колі-титр, про теї, Pseudomonas aeruginosa). 

За результатами безпосередньо про-
ве дених лабораторних досліджень та даними 
літератури [4–10], різноманітні агенти, які 
по трапляють у харчові продукти, можна по-
ді лити на декілька груп: 

1. Оцінка ризиків від потрапляння 
в ор ганізм людини токсичних елементів.

Існує три шляхи потрапляння ток сич-
них важких металів до організму людини: 
1) через атмосферне повітря з токсичним пи-
лом, 2) через харчові продукти, 3) через пит-
ну воду [4, 5].

За токсичністю серед важких металів 
виокремлюють: 

— найтоксичніші (Cd, Hg, Ni, Pb, Co, As);
— помірно токсичні (Cu, Zn, Mn);
— малотоксичні (інші важкі метали).
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2. Оцінка ризиків від потрапляння 
в організм людини нібелінії, анізакід.

Нібелініоз спричиняють личинки цес-
тод різних видів роду Nibelіnіае (поширені 
паразити багатьох промислових риб). Вони 
локалізуються в різних органах порожнини 
тіла, в ділянці анального отвору, де вони трап-
ляються частіше, у м’язах, а також у стін ках 
травного каналу і печінці. У м’язах ви яв ля-
ють лише незначну їх кількість. Од нак при 
значному загальному ураженні пара зитами 
кількість їх у м’язах деяких риб нерідко до-
сягає такого рівня, що рибу дово дить ся ви-
бра ковувати.

Найбільш специфічними нібелінії є для 
минтая, але можуть паразитувати і в палтуса, 
ставридових, тріскових, кам ба ло вих, скум-
брі євих та багатьох інших мор ських риб. До-
рос лі форми паразитують в акул. Нібелінії 
спри чиняють лізис м’язових тка нин.

Ветеринарно-санітарна оцінка: для 
ре а лі зації без обмеження екстенсивність ура-
жен ня нібелініями не повинна перевищувати 
30 %, за інтенсивності — не більше одного 
паразита на рибу. Частка риб, де більше 4 ні-
бе ліній в партії, не повинна перевищувати 
5 %. На промислову переробку направляють 
рибу із загальною екстенсивністю інвазії не 
вище 65 %, при середній інтенсивності — не 
більше 3 нібеліній на 1 рибу, а частка риб, 
у м’язах яких більше 5 паразитів — не вище 
10 %. При направленні на виробництво фар-
шу минтаю за будь-якої екстенсивності до-
зво ля ється середня інвазованість — не біль-
ше 6 нібеліній на рибу. Риба, яка не відповідає 
на веденим вимогам, після проварювання зго-
до вується тваринам.

Анізакідоз — важлива медична проб-
лема. Кілька сотень випадків анізакідозу лю- 
 дини зареєстровано в Японії, тисячі випад-
ків — в інших країнах Азії, де спо жи ва ють 
сиру рибу: Китаї, Кореї, Тайвані, Філіп пінах 
тощо. Від 1993 року ця проблема є ак ту аль-
ною для України, оскіль ки ве ли ки ми пар ті я-
ми завозять солоні нор везь кі та нідер ланд ські 
оселедці, в органах і тка ни нах яких виявлялися 
личинки нематод сімей ст ва Anisakidae.

Відсутність випадків анізакідозу лю-
ди ни в Україні, можливо, є результатом недо-

стат ньої діагностики. У зв’язку зі схо жіс тю 
симптоматики анізакідозу із захворю ван ня-
ми органів травлення, інвазія може про хо-
дити під діагнозами апендициту, ви раз кової 
хвороби, гастриту, перитоніту, холе цис ти ту, 
непрохідності кишечнику, раку підшлун ко-
вої залози.

Переносниками личинок анізакід і до-
дат ковими господарями є багато видів мор-
ських риб: тріска, корюшка, морський окунь, 
оселедцеві, мерлуза, макрель, кам ба ла, білу-
га, пікша, сріблястий хек, зубатка, мор ська фо-
рель, путасу, ставрида, скумбрія, нототенія, 
мойва тощо. Живі личинки анізакід, по тра-
пивши з рибою або рибопродуктами у шлун-
ково-кишковий тракт, активно про ни ка ють 
у підслизову будь-якого відділу — від шлунка 
до товстого кишечнику, але частіше — шлун-
ка і тонкої кишки. Вини кає запалення, яке 
супроводжується еозино філь ною інфільтра-
цією, набряком, геморагіями, ви разкою до роз-
витку еозинофільного флег монозного ен те-
риту. У разі проникнення ли чи нок у сли зо-
ву оболонку шлунка утво рю ються ви раз ки, 
поліпи, пухлини[6, 7].

3. Оцінка ризиків від потрапляння 
в ор ганізм людини харчових продуктів, у яких 
виявлено невідповідності за мікро біо ло гіч ни-
ми показниками.

Нормативи за мікробіологічними по-
каз никами безпеки і харчової цінності про-
дук тів охоплюють такі групи мікро організмів:
— санітарно-показові, до яких належать: 

кількість мезофільних аеробних і факульта тив-
но-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ), 
бактерії групи кишкових па личок БГКП (колі-
форми), бактерії родини Enterobacteriaceae, 
ентерококи;
— умовно-патогенні мікроорганізми, до яких 

належать Е. coli, S. aureus, бактерії роду Proteus, 
В. cereus і сульфітредукуючих клос три дії, 
Vibrio parahaemolyticus;

— патогенні мікроорганізми, зокрема саль-
мо нели та Listeria monocytogenes, бак те рії роду 
Yersinia;
— мікроорганізми псування — дріж джі і пліс-

няві гриби, молочнокислі мікроорганізми;
— мікроорганізми заквасок — про біо тичні 

мікроорганізми (молочнокислі мікро орга ніз-
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ми, пропіоновокислі мікроорганізми, дріж джі, 
біфідобактерії, ацидофільні бак те рії тощо) — 
у продуктах з нормованим рів нем біо техно ло-
гічної мікрофлори і в про біо тич них про дуктах.

Харчові токсикоінфекції — гострі, пе ре- 
 важно масові захворювання людей, що ви ни-
кають при споживанні продуктів хар чу ван ня, 
які містять велику кількість жи вих клі тин 
специфічного збудника або йо го токсинів, 
виділених під час роз мно жен ня та загибелі 
мікроорганізмів. До цієї групи належать за-
хворювання лю ди ни, що виникають піс ля 
спо живання їжі, конта мі но ва ної мікро орга-
ніз мами зде біль шого саль мо нели, кишкової 
палички і про тея, а також де яких інших груп. 
Вміст цих мікро орга ніз мів у їжі визначає сту-
пінь важ кос ті хвороби. 

4. Оцінка ризиків від потрапляння 
в ор ганізм людини харчових продуктів, у яких 
виявлено радіонукліди.

Розрізняють поверхневе та струк тур-
не забруднення харчових продуктів радіо-
нук лідами. З великої кількості радіонуклідів 
найбільше значення як джерело опромінення 
населення мають Стронцій-90 і Цезій-137. 

За поверхневого забруднення харчо-
ві продукти забруднюються радіо активними 
ре чо винами, які переносяться через повітря 
й осідають на поверхні продуктів.

5. Оцінка ризиків від потрапляння 
в організм людини харчових продуктів, у яких 
виявлено ГМО.

Основні харчові ризики ГМО [10]:
1) безпосередня дія токсичних і алер-

ген них трансгенних білків ГМО (алергічні 
ре акції, дисбактеріози, онкологічні захворю-
вання тощо);

2) ризики, опосередковані плейо троп-
ною дією трансгенних білків на метаболізм 
рослин;

3) ризики, пов’язані з накопиченням 
гербіцидів та їх метаболітів у стійких сортах 
та видах сільськогосподарських рослин;

4) ризики горизонального переносу 
трансгенних конструкцій, насамперед у ге-
ном симбіонтних для людини і тварин бак те-
рій (E. coli, Lactobacillus (acidophillus, bifidus, 
bulgaricus, caucasicus), Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium).

Висновки

Завдяки проведеній у 2014 році Дер-
жав ною ветеринарною та фітосанітарною слу-
ж бою України роботі оцінено ризики різ но-
манітних агентів, зокрема від потрапляння 
в організм людини токсичних елементів, ні-
бе ліній, анізакід, радіонуклідів, ГМО та про-
дук тів харчування, в яких виявлено не від по-
від ності за мікробіологічними показниками 
та які не допущено до реалізації, що сприяло 
запобіганню масовим отруєнням населення 
та ви ник ненню інфекційних та інвазійних 
за хво рю вань серед людей і тварин.

Перспективи подальших досліджень. 
Враховуючи велику кількість невідповід нос-
тей, виявлених у період вибіркового роз ши-
реного ветеринарно-санітарного контролю, 
і ризику від потрапляння хімічних, мікро-
біо логічних, іхтіопатологічних, санітарно-
гігіє ніч них агентів в організм людини і тва-
рин та наслідків, яких не було допущено, 
і з метою забезпечення продовольчої безпеки 
країни дослідження у цьому напрямі будуть 
продовжені.
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