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Мета настанов: надати членам Асоціації свинарів України роз’яснення щодо виконання 
харчового законодавства України у сфері вирощування, утримання та забою свиней, а також 
розбирання та обвалювання м’яса. 

Настанови розроблено на виконання вимог наступних нормативно-правових актів: 

1. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» 

2. Наказу № 590 від 1.10.2012 року Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 
постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР)». 

Ці Настанови доповнюють перераховані вище документи і не спрямовані на їх повну чи 
часткову заміну, чи дублювання. Настанови описують специфічні вимоги до галузі і надають 
рекомендації операторам ринку. Виконання наведених у цьому документі вимог не повинно 
суперечити вимогам наведених вище нормативних актів. Оператори ринку можуть виконувати 
вимоги Настанов повністю чи частково, не порушуючи при цьому вимог законодавства про 
безпечність та основні показники якості харчових продуктів.  
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ВСТУП  

Закон України №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» визначає нові ролі операторів ринку. Усі вони відповідальні у межах своєї діяльності 
за безпечність харчових продуктів. Нове харчове законодавство встановлює загальні вимоги 
до усіх операторів ринку, які вони повинні виконати, щоб випустити безпечний харчовий 
продукт. Ці вимоги відповідають лише на питання «що потрібно забезпечити?», а не на 
питання «як це зробити?».  

І хоча детальніше вимоги законодавства у майбутньому можуть бути викладені в підзаконних 
актах, які стосуватимуться специфічних вимог до певних галузей (видів) діяльності операторів 
ринку, перед самими операторами часто постають питання про засоби і шляхи виконання 
вимог. Тому законодавством передбачено можливість застосування методичних настанов, які 
розроблені об’єднаннями операторів ринку і затверджені відповідно до вимог законодавства. 

Закон визначає: НАССР не є обов’язковим для операторів, які здійснюють первинне 
виробництво, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність, наприклад, 
транспортування, зберігання й обробку первинної продукції в місці первинного виробництва, 
за умови, що суттєво не змінюється стан таких продуктів. 

Первинне виробництво — виробництво та вирощування продукції, зокрема збирання врожаю, 
доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір 
урожаю дикорослих рослин. Ці формулювання в законодавстві відповідні до європейських.  

Методичні настанови - настанови щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а також інших 
вимог, що визначені законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових 
продуктів, розроблені об’єднаннями операторів ринку та затверджені відповідним органом 
державної влади. 

Стаття 33 закону 771 описує порядок розробки, затвердження та застосування методичних 
настанов.  

Використання настанов з належних практик виробництва має допомагати операторам ринку 
контролювати небезпечні фактори і відповідати вимогам законодавства. Настанови 
розробляються представниками секторів харчової промисловості, де потужності мають 
проблеми з впровадженням процедур системи НАССР. Органи державного контролю 
(нагляду) сприяють розробці таких настанов, а за необхідності надають методичну допомогу. 

Оператори ринку мають враховувати інші небезпечні фактори, що не описані у настановах. Ці 
фактори пов’язані з умовами середовища, плануванням потужності, особливостями 
технологічного процесу і не передбачаються у загальних настановах. 

Використання загальних настанов не звільняє операторів від обов’язкового дослідження усіх 
можливих небезпечних факторів та відповідних методів контролю. 

Оператори ринку зобов’язані перед використанням настанов перевірити відповідність 
рекомендацій, практик та типових планів НАССР специфічним умовам потужності, за потреби 
зробити зміни у документації та застосувати їх. 

Кожен оператор ринку, який розводить, вирощує свиней відповідно до цих Настанов, повинен 
забезпечити: 

- знання всіх відповідних законодавчих актів, що стосуються гігієнічних вимог та 
благополуччя свиней; 

- наявність примірника цих Настанов; 
- впровадження процедур відповідно до цих Настанов; 
- якщо окремі процеси здійснюються не відповідно до цих Настанов, оператор ринку 

повинен забезпечити виконання вимог законодавства, реалізуючи ці процеси. 

Настанови стосуються усіх свиней. Слово «свині» відноситься до всіх свинячих, у тому числі 
до диких кабанів, які утримуються для виготовлення харчових продуктів. Документ також 
стосується усіх вікових груп тварин. 
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Рекомендації Настанов поширюються на операторів ринку, які вирощують та утримують 
свиней за усіма системами, здійснюють транспортування тварин, їх забій, розбирання м’яса. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВИНЕЙ 

Настанови щодо благополуччя тварин, зазвичай, стосуються забезпечення п’яти 
можливостей, які становлять загальну концепцію сприятливих умов для свиней: 

1. Достатня кількість кормів та води 
2. Комфорт 
3. Відсутність болю, травм і хвороб 
4. Можливість виявляти нормальні моделі поведінки 
5. Відсутність страху та стресу. 

Враховуючи ці критерії, оператори ринку повинні забезпечити: 

- належний догляд, відповідальне планування та управління; 
- кваліфікований персонал; 
- належний дизайн середовища (наприклад, системи вирощування та утримання); 
- правильне поводження і транспортування; 
- гуманний забій; 
- забезпечення вільного доступу до чистої питної води і корму для підтримки повного 

здоров'я і бадьорості; 

- забезпечення відповідного середовища, включаючи проживання і місце для відпочинку; 
- запобігання або швидка діагностика захворювання; лікування і мінімізація каліцтв, 

таких як обрізання хвостів і зубів; 
- забезпечення достатнього простору, компанії тварин свого виду, навколишнього 

середовища для дослідження і маніпуляційної діяльності, створення належної 
інфраструктури ; 

- забезпечення умов і поводження, щоб уникнути психічних страждань. 

 

1.1. Утримання свиней 

Система утримання, яка використовується, та кількість свиней, які утримуються, повинні 
залежати від: 

- придатності приміщень та території ферми; 
- кількості свиней, які можуть перебувати на фермі одночасно (площа приміщень та 

території); 
- компетентність працівників; 
- терміну перебування тварин. 

Оператор ринку зобов’язаний враховувати вимоги до благополуччя тварин при плануванні 
виробничих, побутових та допоміжних приміщень, а також при внесенні будь-яких змін у 
планування чи характеристики цих приміщень. 
Зокрема, можливий вплив на благополуччя свиней слід враховувати перед установкою більш 
складного обладнання, ніж раніше використовувалося. Загалом, чим більше обмеження для 
свиней, чим більша складність системи в цілому, тим менше свиней здатні застосовувати їх 
інстинктивну поведінку, щоб зменшити ефект несприятливих умов. Системи, пов'язані з 
високим ступенем контролю над виробничим середовищем повинні бути встановлені лише у 
випадку, якщо персонал має достатню кваліфікацію, як в утриманні тварин, так і в керуванні 
обладнанням. 
Ці вимоги щодо захисту тварин відносяться як до власників, так і до тих, хто діє від їх імені на 
фермі або під час транспортування. У таких випадках обов'язки щодо захисту тварин повинні 
бути невід’ємною частиною договору про співпрацю. Однак, наявність чи відсутність договору 
не звільняє операторів ринку від відповідальності відповідно до законодавства.  
Деякі аспекти тваринництва можуть становити загрозу здоров'ю та безпеці персоналу 
потужності. Це потрібно взяти до уваги при розробці внутрішніх процедур оператором ринку. 
На усіх потужностях, крім малих, діяльність з розведення, вирощування, утримання чи 
транспортування тварин повинна здійснюватися під керівництвом осіб, що володіють 
конкретними знаннями з благополуччя свиней. Загалом, чим більший розмір потужності, тим 
більші вимоги до кваліфікації персоналу, потрібного для догляду тварин. Будь-яке розширення 
потужностей повинне плануватися з врахуванням необхідності змін у процедурах. 
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Оператор ринку зобов’язаний розробити процедури з забезпечення здоров’я та благополуччя 
тварин. Ці процедури повинні враховувати вимоги законодавства про ветеринарну медицину, 
тому до їх розроблення необхідно залучати ветеринарних лікарів, які працюють зі стадом. Ці 
процедури повинні переглядатися і, за необхідності, оновлюватися не рідше, ніж один раз у 
рік. Цей план повинен встановлювати заходи щодо здоров'я і благополуччя тварин, включно 
з усім циклом виробництва, і стратегію лікування або локалізації хвороб. 

Процедури повинні передбачати ведення достатніх записів для оцінки їх впровадження. 
Оператори ринку мають забезпечити наявність достатньої кількості, добре мотивованих і 
компетентних працівників. Перед початком виконання своїх посадових обов’язків, 
співробітники, діяльність яких впливає на здоров’я та благополуччя тварин, повинні бути 
інформовані про вимоги до відповідного утримання свиней і мати необхідні для цього навики.  
Оператор ринку зобов’язаний організувати регулярне навчання (не рідше одного разу на рік) 
для співробітників, які вже працюють на потужності. Це навчання стосується як постійних, так 
і тимчасових працівників. Працівники потужності, діяльність яких впливає на здоров’я та 
благополуччя тварин, повинні мати знання і навики з наступник питань: 

- навички роботи; 
- профілактика і дії у випадку кульгавості; 
- профілактика і заходи боротьби з внутрішніми та зовнішніми паразитами; 
- введення ліків шляхом ін'єкцій; 
- забезпечення належного догляду за хворими і пораненими тваринами; 
- поводження з тваринами, щоб мінімізувати агресію; 
- поводження з свиноматками та приплодом. 

Працівники, до посадових обов’язків яких входить виконання на фермі таких завдань, як 
штучне запліднення, евтаназія хворих свиней, підрізання/спилювання зубів, повинні пройти 
навчання, отримати ліцензію і мати в своєму розпорядженні відповідне обладнання для 
проведення цих процедур. 

Свині повинні утримуватися лише у тих будівлях, які надають захист від несприятливих 
погодних умов, хижаків та інших ризиків для їх здоров'я, і повинні постійно мати доступ до 
сухих місць для лежання. 
Умови для проживання, загони, обладнання та інвентар, які використовуються для утримання 
свиней, мають бути належним чином очищені і продезінфіковані в міру необхідності, щоб 
запобігти перехресному інфікуванню та утворенню організмів, які можуть спричинити 
захворювання. 
Фекалії, сеча, недоїдений або пролитий корм необхідно видаляти так часто, як необхідно, щоб 
мінімізувати запах і не приваблювати мух або гризунів. 
Всі місця утримання свиней повинні бути очищені від сміття, наприклад, дроту, пластику, 
гострих предметів, які можуть пошкодити свиней або зірвати їх бирки і пошкодити вуха. 
Якщо ділянка утримання свиней може бути під загрозою затоплення, оператор ринку повинен 
мати розроблений план дій для таких випадків. 
 
1.2. Вимоги до приміщень з утримання тварин 
 
1.2.1. Дизайн та матеріали 

Оператор ринку повинен оцінити можливість виконання вимог щодо благополуччя тварин при 
проектуванні нових будівель або модифікації існуючих.  

Місцезнаходження ферми: має бути досить далеко від інших ферм, особливо в напрямку 
переважаючого вітру. Деякі інфекційні частинки (у вигляді аерозолів) або переносники 
(комахи) можуть поширюватися через повітря. Також гризуни можуть поширювати деякі 
хвороби з однієї ферми на іншу. Рекомендована відстань між фермами у три км дозволить 
зменшити ризик забруднення. Територія ферми повинна бути огороджена для запобігання 
доступу сторонніх осіб. 

Планування ферми має бути таким, щоб уникнути ризику перехресного біологічного 
забруднення через рух персоналу, відвідувачів, завезення матеріалів, вивезення відходів. 
Вантажно-розвантажувальне обладнання, закриті контейнери для вивезення мертвих тварин 
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і, де це потрібно, бункери для кормів, рекомендовано розташовувати по периметру потужності, 
де утримуються тварини.  

Ризик забруднення присутній при транспортуванні кормів до ферми транспортними засобами, 
які обслуговують інші ферми. Тому територія ферми повинна бути спланована таким чином, 
щоб вивантажувати корми за межами зони поводження з тваринами. 

Деякі спеціалізовані будівлі вимагають використання складного механічного та електричного 
обладнання. Це може потребувати додаткового навчання для того, щоб оновити технічні та 
управлінські навички та забезпечити благополуччя тварин. Матеріали, які використовуються 
для будівництва приміщень і, зокрема, для будівництва загонів, стійл, стаєнь та обладнання, 
з яким тварини можуть вступати в контакт, не повинні бути шкідливими для них і мають легко 
чиститись та дезінфікуватись. Дизайн та розміщення обладнання для забезпечення тварин 
необхідно розробити і підтримувати таким чином, щоб не було гострих країв або виступів, які 
можуть заподіяти шкоду тваринам. Внутрішню частину стаєнь і загонів потрібно виконувати з 
матеріалів, які можуть бути легко очищені і регулярно дезінфікуватися, та легко замінюються 
за необхідності. 

Для конструкцій, які призначені для утримання свиней на відкритому повітрі, повинні 
використовуватись фарби або консерванти деревини, які не становлять небезпеки для тварин. 
Слід врахувати ризик отруєння свинцем від старого лакофарбового покриття, особливо якщо 
використовуються вживані будівельні матеріали. 

 

 

1.2.2. Підлоги 

Підлога у будівлях, у яких утримуються свині має бути: 

- гладкою, але не слизькою, щоб запобігти травмам свиней; 
- сконструйованою, виготовленою так, щоб не завдати шкоди або страждання свиням, 

якщо вони стоять або лежать на ній, і підтримуватись у належному стані; 
- придатною для розміру і ваги свиней. 

Коли для утримання груп свиней використовують бетонну ґратчасту підлогу: 

а) максимальна ширина отворів повинна бути: 

- 11 мм для поросят; 
- 14 мм для відлучених поросят; 
- 18 мм для вирощування свиней; 
- 20 мм для підсвинків і свиноматок. 

б) мінімальна ширина ламелі повинна бути: 

- 50 мм для поросят і відлучених поросят; 
- 80 мм для вирощування свиней, підсвинків і свиноматок. 

Належний дизайн і стан підлоги має важливе значення. Погано побудовані підлоги, ламелі, які 
неправильно підібрані до ваги/розміру тварин, і зношені або пошкоджені поверхні можуть 
призвести до травм ніг свиней. Надмірні зазори можуть завдати фізичного пошкодження ніг та 
копит. Пошкоджені підлоги повинні бути негайно відремонтовані, а зламані ламелі негайно 
замінені. 

Зона, де тварини лежать, має бути завжди суха. Підлогу загону, в тому числі області 
випорожнення, слід змивати ефективно. Якщо використовується підстилка, вона повинна бути 
чистою і сухою, регулярно доповнюватися і замінюватися, не становити небезпеки для 
здоров'я свиней. Місця зберігання матеріалів для підстилки мають бути захищені від доступу 
шкідників (у тому числі птахів). 
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1.2.3. Вентиляція та температура у приміщеннях 

Рівень циркуляції повітря, пилу, температури, відносної вологості повітря і газу повинен бути 
в межах, які не є шкідливими для тварин. Свині не слід утримувати в середовищі високих 
температур і високої вологості. Всі нові будівлі мають бути спроектовані для комфортного 
утримання свиней і з метою профілактики респіраторних захворювань. У приміщеннях 
потрібно забезпечити достатню вентиляцію протягом усього року для типу, розміру та кількості 
тварин, які будуть розміщені в них. Крім цього, система вентиляції повинна бути розроблена 
так, щоб уникнути протягів. 

Ефективна вентиляція має важливе значення для благополуччя тварин, оскільки вона 
забезпечує свіже повітря, видаляє шкідливі гази і допомагає контролювати температуру. 
Площі, де тварини лежать, повинні мати термоізольовані стіни, підлогу та дах або необхідно 
застосовувати достатню кількість підстилки. Однак термоізоляція приміщень рекомендується 
також через запобігання надмірному нагріванню протягом теплої пори року. 

Дорослі свині мають дуже обмежену здатність потіти і надзвичайно чутливі до теплового 
стресу. Для запобігання перегріву тварин у теплу пору року можна застосовувати наступні 
методи охолодження: обдування повітрям над свинями, розпилення води або зволоження 
підлоги. При використанні методів охолодження слід забезпечити прилегле сухе місце для 
лежання свиней, щоб уникнути більш холодних умов.  

  Жива маса тварин, розмір групи, тип підлоги, швидкість повітря і споживання корму сильно 
впливають на вимоги до температури, і оператор ринку зобов’язаний врахувати ці фактори 
при визначенні мінімальної відповідної температури в кожному конкретному випадку. Ґратчасті 
підлоги і низький рівень подачі кормів створюють вимоги до підтримання вищої температури, 
у цей час як підстилка, високий рівень подачі кормів і збільшення маси тіла тварин зменшують 
комфортні показники температури. У таблиці 2 представлено оптимальні температурні 
режими для різних вікових категорій свиней. 

Таблиця 2. 

Оптимальні температурні режими для утримання різних вікових категорій свиней 

Категорія Температура, ОС 

Свиноматки 15 -20 

Молочні поросята 25 - 30 

Відлучені поросята (3-4 тижні) 27 - 32 

Пізно відлучені поросята (5 тижнів і більше) 22 - 27 

Вгодовані поросята (40-67 кг) 16 - 21 

Вгодовані свині (беконні) 13 - 18 

 

Оператору ринку слід уникати широких або різких коливань температури в житлових системах 
протягом періоду доби. Значні коливання добового температурного режиму можуть створити 
стрес, який може призвести до проявів відхилень у поведінці, наприклад, відкушування 
хвостів, або захворювань, таких як пневмонія.  

Під час переміщення свиней потрібно уникати температурного стресу. Це можна досягнути, 
наприклад, висушуванням загону, додаванням підстилки, обігрівом будівлі. 

При видаленні суспензії відходів життєдіяльності з-під ламелей особлива увага повинна 
приділятися уникненню попадання в повітря небезпечних газів (таких як сірководень і діоксид 
вуглецю), які шкідливі як для людей, так і тварин. Приміщення мають бути порожніми або дуже 
добре провітрюваними під час цієї процедури. Слід забезпечити, щоб рідкі відходи з силосу не 
змішувались з потоками відходів життєдіяльності, оскільки це може створити бурхливу 
ферментацію та утворення великої кількості токсичних газів. 
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1.2.4. Рівні освітлення та шуму 

У приміщеннях утримання свиней необхідно забезпечити рівень освітлення (стаціонарного чи 
переносного), достатній для перевірки тварин. Якщо використовується штучне освітлення, 
повинен бути період протягом доби, коли тварини можуть відпочити від нього. 

Штучне освітлення в приміщеннях утримання свиней має бути інтенсивністю не менше ніж 
сорок люкс протягом щонайменше восьми годин на день (емпіричне правило - досить світла, 
щоб читати газету в кутку загону). У приміщеннях з утримання свиней еквівалентний рівень 
шуму не повинен перевищувати 85 дБА. 

Розташування обладнання, наприклад, машин для подрібнення корму, повинно бути таким, 
щоб мінімізувати вплив шуму на тварин і не перевищити допустимої норми. 

 
1.2.5. Автоматизоване і механічне обладнання 

Програма технічного обслуговування повинна бути впроваджена для всіх одиниць 
автоматизованого обладнання. Все автоматизоване або механічне обладнання, необхідне 
для здоров'я і благополуччя свиней, має бути перевірене принаймні один раз в день, щоб 
гарантувати, що немає ніяких дефектів і що ніякі частини обладнання не стали серйозно 
зношені. 

Якщо виявлено дефекти чи зношені деталі в автоматизованому або механічному обладнанні, 
вони повинні бути негайно усунуті, або, якщо це неможливо, відповідні заходи повинні бути 
прийняті для захисту здоров'я і благополуччя свиней в очікуванні виправлення таких дефектів, 
в тому числі з використанням альтернативних методів годування, поїння і забезпечення та 
підтримки задовільних умов.  
Там, де здоров'я і благополуччя свиней залежить від системи штучної вентиляції, необхідно 
забезпечити наступне: 

-  передбачити резервну систему (наприклад - електромагнітне автоматичне 
відкривання стулок/дверей), щоб гарантувати достатню кількість повітря; 

- наявна система сигналізації (яка буде працювати, навіть якщо основне джерело 
електроенергії не працює) для попередження про будь-які несправності вентиляційної 
системи; 

- резервна система вентиляції повинна бути включена в план технічного 
обслуговування; 

- система сигналізації, має тестуватися принаймні один раз в сім днів, щоб переконатися 
у її справності.  

- Усі виявлені дефекти необхідно негайно усувати. 

Все мережеве електричне обладнання має відповідати певним стандартам і бути належним 
чином заземлене, захищене від гризунів і розміщене в недоступному для свиней місці. 

Все обладнання, в тому числі кормові дозатори, поїлки, вентиляційне обладнання, нагрівальні 
та освітлювальні прилади, системи пожежогасіння і сигналізації, повинне регулярно 
перевірятися, бути в хорошому робочому стані і чистим. 

 

1.2.6. Протипожежна безпека та заходи для запобігання надзвичайних ситуацій 

Потрібно розробити план заходів у надзвичайних ситуаціях на фермі, таких як пожежа, повінь, 
відсутність водопостачання, зрив поставок кормів чи інших необхідних для здоров’я та 
благополуччя тварин матеріалів. Оператор ринку зобов’язаний забезпечити, щоб всі 
співробітники ознайомилися з відповідними екстреними заходами.  

Ці заходи потрібно взяти до уваги під час проектування чи реконструкції приміщень. Повинні 
бути шляхи для звільнення і швидкої евакуації тварин у надзвичайній ситуації. Слід встановити 
пожежну сигналізацію і мати можливість отримувати сигнал цілодобово. 
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1.2.7. Годування та напоювання 

Свині мають харчуватися збалансованим раціоном, який відповідає їх віку та типу, подається 
у достатній кількості, для підтримки повного здоров'я і бадьорості. Оператор ринку несе 
відповідальність за придбання і використання безпечних та якісних кормів та інших матеріалів 
від перевірених постачальників. 

Оператор ринку зобов’язаний планувати та оцінювати будь-які зміни в дієті і вводити їх 
поступово. Свині мають забезпечуватися кормами і рідиною, що не містять речовин, які 
можуть призвести до страждань або травми.  

Всі свині повинні мати доступ до корму з інтервалами, відповідними їх фізіологічним потребам 
(і, в будь-якому випадку, всі свині повинні бути годовані принаймні один раз в день), крім 
випадків, коли інше вимагається ветеринарним лікарем.  

Якщо свині утримуються в групі і не мають безперервного доступу до корму, або не годуються 
автоматичною системою подачі для кожної тварини окремо, то кожна тварина повинна мати 
доступ до їжі саме тоді, як інші в групі. Обладнання для годування та поїння має бути 
спроектоване, виготовлене, розміщене і підтримуватися таким чином, щоб уникнути 
забруднення їжі та води, а також шкідливого впливу конкуренції між тваринами. 

При поміщенні свиней у нове приміщення працівники потужності повинні переконатися, що 
тварини здатні знайти корм і воду. Коли недавно відлучені поросята переміщуються в загони, 
де вода подається через ніпельні поїлки, рекомендується забезпечити альтернативні джерела 
води протягом перших кількох днів. 

Якщо свині харчуються нормованою кількістю кормів, для контролю споживання оператор 
ринку повинен забезпечити відповідну ширину місця біля годівниці для того, щоб всі свині 
отримали свою норму (Таблиця 3). 

Таблиця 3 
Ширина місця біля годівниці залежно від ваги свині 

Вага свині, кг Ширина необхідного місця біля 
годівниці, см 

5 10 

10 13 

15 15 

35 20 

60 23 

90 28 

120 і більше 30 

 
Системи подачі та зберігання кормів необхідно належним способом чистити, щоб запобігти 
утворенню залишків кормів, росту плісняви, яка може мати шкідливий вплив на свиней.  
Всі свині віком від двох тижнів повинні мати постійний доступ до достатньої кількості свіжої 
питної води, незалежно від того, яким типом кормів їх годують – вологими чи сухими. 
Оператор ринку повинен врахувати наступні фактори щодо подачі питної води: 

- загальний обсяг; 
- належна швидкість потоку (свині п’ють достатньо швидко); 
- спосіб надання, наприклад, тип поїлки; 
- доступність води для всіх тварин (таблиця 4). 
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Таблиця 4. 

Мінімальна добова норма води на тварину залежно від її ваги 

Вага свині, кг Добова норма , л Мінімальний потік води, 
л/хв. 

Новонароджені 1.0 - 1.5 0.3 

До 20 1.5 - 2.0 0.5 – 1.0 

20 - 40 2.0 - 5.0 1.0 -1.5 

40 - 100 5.0 - 6.0 1.0 -1.5 

Свиноматки та підсвинки 
(перед заплідненням і 

вагітні) 

5.0 – 8.0 
2.0 

Свиноматки та підсвинки 
у період лактації 

15.0 - 30.0 2.0 

Вепри 5.0 – 8.0 2.0 

 

Надмірна подача води і надто велика швидкість потоку можуть бути шкідливими, особливо 
для свиноматок під час опоросу і новонароджених поросят. 

Оператор ринку повинен розмістити поїлки таким чином, щоб усі тварини мали доступ до них. 
Для цього у місцях, де утримуються свині різної ваги, або у місцях тривалого утримання 
тварин, потрібно розмістити поїлки на різній висоті. 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити наступний доступ до води: 

- поїлки у вигляді чаш (одна на 20 тварин при нормованій відгодівлі та одна на 30 
тварин при вільній відгодівлі); 

- ніпельні поїлки (одна на 10 тварин при нормованій відгодівлі та одна на 15 тварин при 
вільній відгодівлі); 

- поїлки у вигляді корита (мінімальна ширина корита у перерахунку на одну тварину 
становить: 0,8 см для тварин до 15 кг, 1,0 см для тварин вагою 15-35 кг; для свиней 
вагою більшою ніж 35 кг, потрібно забезпечити ширину корита не менше ніж 30 см для 
кожних 25 тварин). 

Оператор ринку повинен забезпечити достатню кількість води для свиноматок, які втрачають 
багато води. 

Лише речовини, стосовно яких доведено шляхом наукових досліджень чи об’єктивного досвіду 
відсутність негативного впливу на здоров’я та благополуччя тварин, можуть бути використані 
у лікувальних, профілактичних чи зоотехнічних цілях. 

 

1.3. Огляд тварин 

Здоров'я і благополуччя свиней залежить від їх регулярного огляду. Для проведення 
ретельного огляду потрібно забезпечити належне освітлення. Працівники оператора ринку 
повинні бути знайомі з нормальною поведінкою свиней. Недбало утримувані та нездорові 
свині не даватимуть належний приріст, тому працівники повинні стежити за ознаками стресу, 
хвороби або агресії стосовно будь-якої тварини з боку інших свиней у групі.  

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити належну кількість персоналу для: 

- перевірки стада - всі свині повинні бути оглянуті принаймні один раз в день; 
- перевірки обладнання;  
- запровадження заходів для виправлення невідповідностей. 
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Працівники ферми повинні бути здатними завжди виявляти ознаки порушення здоров'я у 
свиней, які включають в себе: 

- відділення від групи; 
- млявість; 
- поганий апетит; 
- підвищення температури; 
- блювоту; 
- запор; 
- діарею; 
- знебарвлення або здуття шкіри; 
- поганий фізичний стан; 
- тремтіння; 
- чхання; 
- швидке або нерегулярне дихання; 
- постійний кашель або задишку; 
- опухлий пупок, вим'я або суглоби; 
- кульгавість (огляд копит і ніг особливо важливі); 
- відсутність координації. 

Кваліфікація персоналу необхідна бути достатня для завчасного виявлення невідповідного 
стану тварини, або її констатації на ранніх стадіях. У багатьох випадках працівники повинні 
бути в змозі визначити причину невідповідності та усунути її. Слід завжди враховувати 
можливість появи ознак захворювань, про які необхідно повідомляти компетентний орган. 
Особливо серйозно слід ставитись до таких симптомів, як слиновиділення та кульгавість. 
Якщо причина не очевидна, або якщо негайні заходи, застосовані працівниками, не є 
ефективними, необхідно негайно викликати ветеринарного лікаря. Недотримання цього 
правила може призвести до непотрібних страждань тварини. 

 

1.4. Поводження з тваринами 
 
1.4.1. Створення умов для належної поведінки тварин 

Для природних маніпуляцій всі свині повинні мати постійний доступ до достатньої кількості 
матеріалу, такого як солома, сіно, деревина, деревна тирса та кора, пастеризований компост, 
торф або суміш цих матеріалів, що не має шкідливого впливу на здоров'я свиней. 

Таке середовище підвищує активність тварин, зменшує ймовірність соціально-агресивної 
поведінки. 

Допоміжні матеріали, такі як футбольні м'ячі, ланцюги, деревина для того, щоб гризти, 
пластичні матеріали можуть задовольнити деякі з поведінкових потреб свиней, але швидко 
втрачають свою цінність новизни. Тому довгострокове використання таких предметів не 
рекомендується, якщо тільки вони не використовуються в поєднанні з матеріалами, які 
перераховані у попередніх абзацах. 

 
1.4.2. Кастрація 

Кнури можуть бути кастровані за умови, що засоби, які використовуються, не спричиняють 
розрив тканин. Оператор ринку зобов’язаний ретельно розглянути питання про необхідність 
кастрації. Якщо кастрації не можна уникнути, вона повинна здійснюватися відповідно до 
чинного законодавства, при належному використанні анестезії та знеболення, ветеринарним 
лікарем або компетентним працівником, який пройшов навчання. 
 
1.4.3. Відкушування хвостів 

Відкушування хвостів та інші негативні явища поведінки пов'язані з тією чи іншою формою 
стресу. Вони можуть бути викликані багатьма факторами: перевантаження потужності 
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тваринами, неправильним годуванням, неналежними температурними режимами, 
коливаннями температур, недостатньою вентиляцією, протягами, високим рівнем пилу і 
шкідливих газів (аміаку) і відсутністю матеріалів для поведінкових потреб. Зміна зовнішніх 
погодних умов також може іноді викликати таку поведінку. 

  Якщо відкушування хвоста проявляється у стаді, цей синдром швидко поширюється серед 
усіх тварин. Тому важливо швидко виявити призвідника та ізолювати його в окремий загін. 

Усіх поранених тварин необхідно перевести у загін для лікування і надати невідкладну 
медичну допомогу. 

Оператори ринку повинні розробити програму запобігання та усунення відхилень у поведінці, 
таки, як відкушування хвостів. Ця програма, в основному, ґрунтується на емпіричному досвіді 
на потужності, оскільки не існує універсальної методики для всіх випадків. Слід застосовувати 
ретельні дослідження і плановий підхід, щоб ідентифікувати конкретну причину спалаху та 
знайти рішення проблеми. Для цього необхідно провести: 

- негайні запобіжні заходи; 
- кількісну оцінка проблеми – виявлення кількості постраждалих тварин, перевірка 

записів з попередніх інцидентів; 
- складання списку можливих причин, таких як: 

▪ нерівномірна чи неадекватна подача води чи кормів; 
▪ відсутність матеріалів для поведінкових потреб; 
▪ неналежна вентиляція; 
▪ протяги; 
▪ неналежні температурні режими; 
▪ перевантаження потужності тваринами; 
▪ надмірне освітлення; 
▪ високий вміст пилу, отруйних газів; 
▪ умови, що спричиняють боротьбу під час годування. 

Оператор ринку зоов’язаний проаналізувати усі ці фактори перед прийняттям рішення про 
підрізування хвоста.  

 

1.4.4. Підрізування хвостів та зубів 

Процедури підрізування хвостів та зменшення кутніх зубів не повинні бути постійною 
практикою і впроваджуються лише за наявності випадків пошкоджень вух та хвостів у свиней 
або травм сосків свиноматок та недієвості інших заходів. Оператору ринку необхідно 
проконсультуватися з ветеринарним лікарем, оцінити причини такої поведінки тварин та 
усунути їх. Для цього слід внести зміни в процедури забезпечення здоров’я, благополуччя та 
вдосконалити умови утримання. За необхідності потрібно отримати рекомендації ветеринара. 
Результати цих заходів повинні бути задокументовані. 

Коли, незважаючи на запроваджені заходи, така поведінка тварин все ж спостерігається, то 
підрізування хвостів повинне проводитися ветеринарним лікарем або компетентним 
працівником, якщо вона здійснюється до сьомого дня життя тварини і обов’язково з 
застосуванням анестезії та додаткового пролонгованого знеболювання. Все обладнання, яке 
використовується, повинне бути очищеним і продезінфікованим після кожної тварини. 

Підрізування зубів не завжди необхідно застосовувати для всього приплоду. Якщо така 
процедура необхідна, її слід проводити до сьомого дня життя тварини компетентним 
оператором або ветеринарним лікарем з використанням відповідного обладнання. 

План охорони здоров'я і благополуччя тварин, впроваджений оператором ринку, повинен 
визначити обставини, при яких зменшення зубів може бути необхідним, наприклад, великий 
розмір приплоду, вирощування разом різних за віком поросят, мастит. 

Рівномірне зменшення кутніх зубів поросят шляхом спилювання або підрізання допускається 
лише за умови залишення неушкодженої гладкої поверхні. Однак, жодне скорочення зубів не 
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може бути здійснено до того, як запроваджені інші заходи покращення умов утримання чи 
процедур здоров’я та благополуччя, або якщо відсутні докази пошкодження свиноматок. Все 
обладнання, яке використовується, має бути очищеним і продезінфікованим після кожної 
тварини. Рекомендовано застосовувати методику спилювання зубів, оскільки це знижує ризик 
пошкодження. 

Ікла в кабанів можна підрізати за необхідності попередження поранення інших тварин чи 
персоналу. 

1.4.5. Природне запліднення 

У загонах, де здійснюється природне запліднення, площа підлоги має бути щонайменше 10 м2 
і не містити інших перешкод. Всі кнури повинні мати хороші та безпечні умови експлуатації. 
Ґратчасті і слизькі підлоги не придатні для в'язки тварин. У рамках плану охорони здоров'я і 
благополуччя, оператор ринку зобов’язаний узгодити з ветеринаром, як уникнути травм кнурів 
і свиноматок через надмірні спаровування. 

Випадки, у яких допускається обмеження можливості свині обертатись навколо себе: 
природне запліднення, штучне запліднення або збір сперми, за умови, що період, протягом 
якого це обмеження зберігається, не довший, ніж необхідно для досягнення поставленої мети. 

Оператор ринку повинен утримувати свиноматки в групах аж до запліднення, під час якого 
вони можуть бути переміщені у відповідний загін. Свині повинні мати можливість 
облаштуватися в загоні.  

 

1.5. ЗДОРОВ'Я ТВАРИН 

1.5.1. Загальні вимоги 

Підтримка належного стану здоров'я є основною вимогою, що впливає на благополуччя 
свиней. Заходи з охорони здоров'я включають хорошу гігієну, правильне утримання та 
ефективну вентиляцію. Оператори ринку мають забезпечити застосування лише дозволених 
на території України ветеринарних препаратів та вакцин.  

Оператори потужностей з розведення та утримання свиней зобов’язані впровадити ефективну 
систему отримання інформації від забійних підприємств щодо результатів передзабійного і 
післязабійного огляду тварин та іншої інформації, яка стосується здоров’я та благополуччя 
тварин. 

Задокументований план заходів з охорони здоров'я і благополуччя тварин повинен бути 
розробленим і впровадженим оператором ринку та стосуватися наступних вимог:  

- заходи біологічної безпеки на фермі та під час транспортування; 
- процедури закупівлі тварин; 
- програми запобігання захворюванням, конкретні програми захворювання, такі як 

африканська чума свиней, сальмонельоз, бешихове запалення, зараження 
кишковою паличкою, мікоплазмоз, парвовірусні інфекції; 

- процедури вакцинації; 
- процедури ізоляції; 
- змішування та угруповання свиней; 
- контроль зовнішніх і внутрішніх паразитів; 
- моніторинг кульгавості та догляд за ногами; 
- усталені практики, такі як мічення вух; 
- профілактика і контроль вад, таких як підгризання хвостів; 
- моніторинг і запис смертності та вибракування, реєстрація причин вибракування; 
- моніторинг і записи використання лікарських засобів; 
- записи усіх інцидентів зі здоров'я тварин. 
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Процедури з охорони здоров'я і благополуччя тварин повинні забезпечити, щоб свині 
отримали всі необхідні ветеринарні заходи в потрібний час і в правильній дозі з використанням 
правильної техніки ін'єкцій. 

 

1.5.2. Біобезпека 

Біобезпека означає: 

- встановлення статусу здоров'я/хвороби стада; 
- забезпечення належного стану здоров'я тварин у стаді, запобігання появі захворювань; 
- належна організація утримання; 
- належна гігієна; 
- запобігання стресовим ситуаціям; 
- система ефективної боротьби з хворобами, така як програма вакцинації та 

дегельмінтизації.  

Ці заходи мають на меті: 

- запобігти появі на фермі нових інфекційних захворювань; 
- уникнути поширення будь-яких захворювань у стаді. 

Якщо оператор ринку застосував правильні запобіжні заходи при переміщенні в межах ферми 
або при переміщенні свиней і обладнання взагалі, то вони значно знизять ймовірність 
поширення захворювання.  

Введення нових тварин в стадо (чи закупівля нового стада) становить найбільший ризик для 
розповсюдження інфекційних захворювань. Оператору ринку необхідно отримати від 
постачальника інформацію про стан здоров'я стада, планові вакцинації та інші види лікування 
(наприклад, антигельмінтні заходи) або методи профілактики захворювань. 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити карантинне утримання тварин, що надходять на 
потужність, для спостереження за їх станом здоров’я, тестуванням протягом встановленого 
періоду перед тим, як приєднати їх до стада. 

Карантин: коли нові тварини прибувають на ферму, вони повинні міститися в карантині для 
ветеринарного спостереження. Цей період становить 6 тижнів. При утриманні тварин за 
системою з постійним потоком переміщення свиней по фермі з одного приміщення в інше (all-
in-all-out system) весь цикл можна розглядати як карантин. 

 
 
1.5.3. Хвороби, про які слід повідомити компетентний орган  

Якщо оператор ринку має підстави вважати, що будь-яка тварина на фермі страждає на 
наступні хвороби, він зобов’язаний у письмовій формі повідомити компетентний орган 
протягом одного робочого дня: 

- ящур; 
- африканська чума свиней; 
- сказ; 
- сибірська виразка; 
- везикулярна хвороба свиней; 
- хвороба Ауєскі; 
- хвороба Тешена; 
- класична чума свиней; 
- везикулярний стоматит; 
- сальмонельоз; 
- репродуктивно-респіраторний синдром свиней (РРСС). 
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1.5.4. Оцінювання стану свиней 

Оцінювання стану свиней може в значній мірі сприяти гарному утриманню і допомагає 
уникнути затратних проблем зі здоров’ям та благополуччям. Оператор ринку може швидко 
оцінити резерви організму (тобто вгодованість) окремих свиней. Цей метод буде корисним, 
якщо він використовується як стандартний інструмент перевірки свиноматок на різних стадіях 
розмноження: 

- в середині вагітності; 
- при опоросі та в ранній період лактації; 
- при відлученні поросят. 

Годування повинне бути відрегульоване в міру необхідності для свиней, які стали занадто 
товстими або занадто худими. Адекватне харчування на відповідних етапах повинне бути 
забезпечене для уникнення виразки на плечах. Результат оцінювання в діапазоні від 2,5 до 
4,5 свідчить про оптимальні показники (Таблиця 5). Відсутність пролежнів на плечах вказує на 
належний стан тіла. 

Таблиця 5. 
Оцінювання стану свиней 

 
 
1.5.5. Кульгавість 

Кульгавість, як правило, є ознакою того, що тварина страждає від болю. Кульгавість у свиней 
свідчить про поганий стан здоров'я і дискомфорт. Це явно впливає на благополуччя тварин та 
їх продуктивність. Якщо значна частина свиней має у кульгавість, це ознака захворювань або 
слабкого загального рівня благополуччя у стаді. За цих обставин оператор ринку зобов’язаний 
звернутись до послуг ветеринара. За необхідності слід внести зміни у програму годування 
тварин та їх генетичного відбору. Якщо кульгаві тварини не реагують на лікування, оператор 
ринку зобов’язаний негайно повідомити ветеринарного лікаря.  

Кульгавість може мати цілий ряд причин, і рання точна діагностика конкретного типу 
кульгавості дозволить швидко запровадити корегувальні заходи. Якщо лікування, яке 
проводить ветеринарний лікар, не дає результату, оператор ринку повинен вибракувати 
тварину для уникнення непотрібних страждань. Якщо кульгавий свині не можуть бути 
транспортовані без страждань, вони повинні бути гуманно забиті на фермі. Забороняється 
транспортувати за межі ферми тварин, які не можуть без сторонньої допомоги встати або не 
можуть витримати свою вагу на всіх чотирьох ногах при стоянні або ходьбі.  

 
1.5.6. Паразити 

Оператор ринку зобов’язаний контролювати захворювання, викликані зовнішніми паразитами 
(особливо звертати увагу на місця, де тварина чухає шкіру і де шкіра подразнена) з 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Ілюстрація 

     

Стан тварини Поганий Посередній Добрий Дуже добрий Надто 
вгодований 

Опис Виступають 
стегна і 
хребет 

Стегна і 
хребет легко 
відчуваються 
долонею без 
натискання 

Стегна і хребет 
відчуваються 

лише при 
натисканні 
долонею 

Стегна і хребет 
не 

відчуваються 
при натисканні 

долонею 

Стегна і 
хребет покриті 

суттєво 
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використанням відповідних засобів. Свиней потрібно обробляти проти паразитів згідно з 
вказівками ветеринарного лікаря. Контроль та лікування від зовнішніх паразитів є частиною 
програми здоров’я та благополуччя тварин. 

Оператор ринку повинен запровадити програму лікування та запобігання появі внутрішніх 
паразитів. Спосіб і засоби профілактики та лікування розробляються ветеринарним лікарем 
відповідно до життєвого циклу різних видів паразитів. 

 
1.5.7. Устаткування для вакцинації і лікування 

Оператор ринку повинен забезпечити, щоб все обладнання, яке використовується для 
вакцинації і лікування свиней, знаходилося в хорошому робочому стані. Оператор ринку 
зобов’язаний регулярно чистити і стерилізувати будь-яке обладнання, що використовується 
для ін'єкцій, щоб уникнути інфекцій і абсцесів. Рекомендується використання одноразових 
голок. 

Будь-які небезпечні об'єкти повинні бути належно утилізовані. Потрібно запровадити 
процедуру документування випадків ламання голок. Оператор ринку повинен забезпечити 
ідентифікацію тварин, що містять зламані голки та запобігти їх введенню у харчовий ланцюг. 

 
 
 
 
1.5.8. Поводження з хворими чи пораненими тваринами 

Оператор ринку має запровадити систему спостереження за тваринами з метою виявлення 
травм або відхилень у поведінці. Ця система повинна бути спрямована у першу чергу на 
виявлення хвороб, які обов’язкові для повідомлення компетентному органу. Якщо є будь-які 
сумніви щодо стану здоров'я, ефективності лікування, або виявлено відсутність реакції 
тварини на лікування, потрібно негайно повідомити ветеринарного лікаря.  

   Плани охорони здоров'я і благополуччя тварин, запроваджені оператором ринку, мають 
визначити порядок ізоляції та догляду за хворими чи травмованими тваринами. Біо-безпечний 
загін для лікування повинен бути невід'ємною частиною кожної потужності з утримання свиней 
і бути придатними для кожної категорії свиней. Ці загони мають бути доступні для регулярних 
перевірок. 

При переміщенні хворих або травмованих свиней в загони для лікування, слід уникнути 
непотрібних страждань. Для цієї мети повинні бути наявними транспортні візки, які легко 
дезінфікувати. Оператор ринку зобов’язаний забезпечити постійний доступ тварин до питної 
води під час перебування у загоні для лікування. Особливу увагу необхідно приділити лежачим 
тваринам, щоб гарантувати, що є легкий доступ до води і корму і що тварини їдять та п'ють. 
Свині, які страждають від болючих і невиліковних хвороб, повинні бути забиті відразу. Тварини, 
які не реагують на лікування, мають бути гуманно забиті на фермі.  

З метою гуманного забою оператор ринку повинен користуватись послугами кваліфікованого 
спеціаліста, який компетентний як в методах забою, так і у використанні забійного обладнання. 
Після будь-якого забою на фермі, необхідно перевірити тварину, щоб переконатися, що вона 
померла до того, як туша утилізується будь-яким способом. 

Забиті/мертві тварини повинні бути знищені відповідно до законодавства про побічні продукти 
тваринного походження. Свині, які вмирають на фермах, не можуть бути утилізовані шляхом 
поховання, відкритого спалювання або поховання на звалищі. До них повинні застосовуватися 
наступні методи: 

- спалювання на затверджених для цього потужностях; 
- переробка на затверджених для цього потужностях. 

Ці вимоги стосуються як мертвонароджених поросят, ембріонів, так і старших тварин. 
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1.5.9. Ведення записів 

Усі записи, що стосуються здоров’я та благополуччя тварин необхідно зберігати не менше ніж 
п'ять років. Документування може вестись в електронній формі за умови можливості доступу 
до ведення записів лише особам, яким це передбачено посадовими обов’язками. 

Записи повинні бути надані уповноваженим представником при проведенні інспектування або 
на вимогу компетентного органу. 

Тільки дозволені до використання в Україні ліки для тварин повинні бути наявними на 
потужності і застосовуватись. 

Має бути система обліку всіх ліків. Записи повинні містити інформацію: постачальник і дата 
покупки, призначення, період лікування та ідентифікацію тварин, яких лікували. 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити документування: 

- кожного конкретного випадку маститу, кульгавості, інших розладів здоров’я (наприклад, 
лихоманка при опоросі); 

- кожного лікування тварин; 
- кожного випадку смерті чи загибелі тварин. 

 

 

 
РОЗДІЛ 2 - СПЕЦИФІЧНІІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
2.1. Опорос свиноматки. Поросята 

Вагітні свині і свиноматки повинні, за необхідності, бути обробленими від зовнішніх і внутрішніх 
паразитів. 

Якщо вагітні свині і свиноматки розміщуються в пологових клітках, вони мають бути 
попередньо ретельно очищені. 

Протягом тижня перед очікуваним часом опоросу вагітні тварини повинні бути відділені від 
інших тварин та забезпечені достатньою кількістю підстилки. Винятком є застосування 
системи рідкого гною. 

Під час опоросу необхідно забезпечити вільне місце позаду тварини для полегшення 
природного або допоміжного опоросу. 

Під час опоросу свиней вільного утримання потрібно забезпечити захист поросят, наприклад, 
огорожею. 

Годування вагітних свиней необхідно організувати так, щоб на момент опоросу вони мали 
належні кондиції тіла – оцінку 3,5 – 4,0 (див. таблицю 5).  

Режим годування вагітних свиней має бути спрямованими на максимальне споживання корму 
і звести до мінімуму втрати в стані тіла в період лактації. 

При контрольованому процесі опоросу оператор ринку зобов’язаний забезпечити для поросят 
температуру навколишнього середовища 25 – 30°C. Це можна досягнути штучним 
нагріванням, наприклад, інфрачервоні лампи, електрогрілки, підігрів підлоги або, 
альтернативно, шляхом термоізоляції місця для лежання.  

Однак свиноматки потребують інших умов навколишнього середовища. Температура в загоні 
для опоросу повинна бути близько 18 - 20°С. Високі температури для свиноматки можуть 
призвести до погіршення споживання корму та її здатності виробляти молоко. 
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Якщо використовуються переносні світильники нагрівачі, вони повинні бути надійно закріплені 
і захищені від контакту з боку свиноматок або поросят. 

Приміщення для опоросу необхідно сконструювати таким чином, щоб свиноматки могли 
лягати і вставати без перешкод.  

Працівники зобов’язані знати процес опоросу і дотримуватись правил гігієни, особливо при 
наданні допомоги. 

Поросята повинні бути забезпечені джерелом тепла і твердим, сухим та комфортним для 
лежання окремо від свиноматки місцем. Частина підлоги для відпочинку поросят має бути 
достатньою для їх відпочинку та покритою твердою поверхнею або підстилкою. Якщо опорос 
відбувається у клітці, поросята повинні мати достатньо місця, щоб ссати свиноматку без 
перешкод. Поросята не мають відлучатись від свиноматки у віці до 28 днів, якщо це не шкодить 
благополуччю або здоров'ю свиноматки чи поросят. 

Поросята можуть бути відлученими до семи днів раніше (у віці 21 день), якщо вони 
переміщаються в спеціалізовані корпуси, які попередньо звільнені від тварин, почищені і 
продезінфіковані перед введенням нової групи, і які відокремлені від приміщень, де 
утримуються інші свині. 

Система з постійним потоком переміщення свиней по фермі з одного приміщення в інше (all-
in-all-out system) рекомендується, оскільки це збільшує можливості запобігти введенню чи 
розповсюдженню захворювань на потужності. 

Оператор ринку зобов’язаний впровадити систему огляду поросят для виявлення ознак діареї 
або респіраторних захворювань, таких як кашель або швидке утруднене дихання, які можуть 
швидко поширюватися. У випадку появи таких ознак слід звернутись до ветеринарного лікаря. 

 

2.2. Відлучені поросята та поросята, які ростуть 

У таблиці 6 надано необхідну безперешкодну площу на одне порося, що утримується у групі. 

Таблиця 6 

Мінімальна площа приміщення на одну тварину, залежно від її ваги, при утриманні в групі 

Жива вага тварини, кг Площа, м2 

До 10 0.15 

10 -20 0.20 

20 – 30 0.30 

30 – 50 0.40 

50 – 85 0.55 

85 – 110 0.65 

Більша ніж 110 1.00 

 
Особливості конструкції приміщень та процедур можуть потребувати більшої площі. Загальна 
площа підлоги повинна бути достатньою для сну, годування і фізичної активності. Місце для 
лежання має бути достатнім, щоб всі поросята могли лежати на боці одночасно. 

Свині поміщаються в групи якомога швидше після відлучення. Вони повинні знаходитися в 
стабільних групах з мінімальним перемішуванням, наскільки це можливо.  

Якщо потрібно помістити в одну групу незнайомих одна з одною свиней, це необхідно зробити 
у молодому віці, бажано не пізніше, ніж через тиждень після відлучення. Коли свині 
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змішуються, вони повинні бути забезпечені адекватними можливостями втекти і сховатися від 
інших свиней. 

Використання заспокійливих засобів для того, щоб полегшити змішування, має бути обмежене 
винятковими умовами і тільки після консультації з ветеринаром. 

Коли з'являються ознаки важких сутичок між тваринами, їх причини повинні бути негайно 
розслідувані і відповідні заходи впроваджені. Процедури здоров’я та благополуччя мають 
містити стратегію управління змішуванням і формуванням груп свиней.  

Належна площа, наявність матеріалу для поведінкових потреб і використання душових 
розпилювачів допоможе звести до мінімуму агресію при змішуванні. Кожен раз, коли це 
можливо, формувати групи слід з тварин однієї статі, щоб уникнути непотрібної сексуальної 
активності у період тічки. 

 

2.3. Запліднені свиноматки і молоді свині 

Свиноматки і молоді свині повинні міститися в групах протягом періоду, починаючи з чотирьох 
тижнів після запліднення і до одного тижня перед очікуваною датою опоросу. Якщо тварини 
утримуються на малих потужностях (менше десяти тварин), можливе й індивідуальне 
утримання за умови, що кожна тварина може легко розвернутися у клітці. 

Загін для утримання групи має бути не меншим ніж 2,8 м в довжину, за винятком випадків, 
коли в групі є менше ніж шість тварин, у яких довжина загону повинна бути не менша ніж 2,4м. 
Загальна площа доступної підлоги для однієї молодої свині після запліднення чи свиноматки 
в групі повинна бути щонайменше 1.64 м2 і 2.25 м2 відповідно. Якщо у групі знаходиться п’ять 
і менше тварин, площа доступної підлоги повинна бути збільшена на 10%. Коли тварини 
утримуються в групах по 40 або більше одиниць, безперешкодна площа може бути зменшена 
на 10%. (Таблиці 7 - 9). 

Для молодих свиней після запліднення і вагітних свиноматок при груповому утриманні, 
частина площі всередині загону повинна бути призначена для відпочинку у вигляді суцільного 
твердого покриття, у якому максимум 15% поверхні призначено для дренажних отворів. 
Необхідні площі для відпочинку наведено у таблицях 7 – 9. 

 
Таблиця 7. 

Група з 5 і менше запліднених свиноматок і підсвинків 

Мінімальна 
довжина загону, 

м 

Площа м2 

 
 
 
 

2,40 

Мінімальна загальна площа підлоги на одну свиноматку 
 
Мінімальна загальна площа підлоги на одну молоду 
свиню 

2,50 
 

1,81 

Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
молоду свиню 

1,20 
 

0,86 

Мінімальна площа зони для відпочинку на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа зони для відпочинку на одну молоду 
свиню 

1,30 
 

0,95 
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Таблиця 8. 
Група з 6 - 39 запліднених свиноматок і підсвинків 

Мінімальна 
довжина загону, 

м 

Площа м2 

 
 
 
 

2,80 

Мінімальна загальна площа підлоги на одну свиноматку 
 
Мінімальна загальна площа підлоги на одну молоду 
свиню 

2,25 
 

1,64 

Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
молоду свиню 

0,95 
 

0,69 

Мінімальна площа зони для відпочинку на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа зони для відпочинку на одну молоду 
свиню 

1,30 
 

0,95 

 
Таблиця 9. 

Група з 40 і більше запліднених свиноматок і підсвинків 

Мінімальна 
довжина загону, 

м 

Площа м2 

 
 
 
 

2,80 

Мінімальна загальна площа підлоги на одну свиноматку 
 
Мінімальна загальна площа підлоги на одну молоду 
свиню 

2,025 
 

1,48 

Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа підлоги для активності на одну 
молоду свиню 

0,725 
 

0,53 

Мінімальна площа зони для відпочинку на одну 
свиноматку 
 
Мінімальна площа зони для відпочинку на одну молоду 
свиню 

1,30 
 

0,95 

 
 
Свиноматки і молоді свині повинні утримуватись у спосіб, що гарантує кожній тварині доступ 
до достатньої кількості їжі, навіть за умови конкуренції. Тварин необхідно годувати кормами з 
високим вмістом клітковини та енергетичною цінністю, щоб задовольнити потреби у їжі і 
пережовуванні. 

Вроджена агресивність може являти собою серйозну проблему, при груповому утриманні 
свиноматок та молодих свиней. Багато що залежить від темпераменту окремих тварин. 
Особливо важливо забезпечити достатньо простору при змішуванні тварин під час 
формування групи, щоб окремі тварини могли втекти від агресивних свиней.  

Свиноматки після першого опоросу і свиноматки з втратою маси повинні направлятися в 
окремі групи. Оператор ринку зобов’язаний запобігти постійній агресії в групі, яка може 
призвести до серйозних травм або позбавлення їжі. Тварин, які страждають від агресії, 
потрібно переміщати в інше місце. 

Рекомендується використання обладнання подачі кормів кожній тварині окремо. Однак, якщо 
свиноматок годують за допомогою системи, яка не містить жодної форми захисту під час 
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годування, наприклад, годування з підлоги, корми повинні подаватись таким чином, щоб 
гарантувати, що всі члени групи можуть отримати свою частку. 

Усіх тварин у групі слід годувати одночасно, щоб уникнути надмірного хвилювання. Деякі 
системи подачі передбачають,послідовне годування без доступу інших членів групи. Оператор 
ринку повинен звернути особливу увагу на належне функціонування такого обладнання і 
забезпечити, щоб усі члени групи могли отримати свою порцію кормів. 

 

2.4. Кнури 

Загін для кнурів має бути розташованим і сконструйованим таким чином, щоб дозволити 
тварині розвернутися, чути, бачити і відчувати запах інших свиней. У ньому повинні бути чисті 
та сухі, комфортні зони відпочинку. Стіни загону мають бути досить високими, щоб запобігти 
потраплянню кнура в сусідні загони.  

Працівники потужності повинні входити в загін для кнура лише при наявності захисної дошки і 
бути в змозі легко залишити загін, якщо тварина стає агресивною. Кнурів, як правило, 
утримують індивідуально. Їм потрібна велика кількість підстилки або контрольована 
температура навколишнього середовища. Екстремальні температури можуть призвести до 
тимчасового безпліддя і можуть вплинути на здатність кнура працювати задовільно. 
Індивідуальний загін, призначений лише для проживання дорослого кнура, повинен мати 
мінімальну безперешкодну площу 6 м2, оптимально - 7.5 м2, та мати підстилку у зоні для 
відпочинку.  

У загоні, призначеному для в’язки, вся площа підлоги має бути сухою або покритою 
відповідною підстилкою, щоб уникнути травм тварин. Використання малих кількостей 
крупнозернистого піску на підлогах знижує ризик послизнутися. 

Ікла кнурів можуть бути зменшені в довжині, коли це необхідно для запобігання травм інших 
тварин або з міркувань безпеки. 

 

2.5. Свині, яких утримують у вільному вигулі  
2.5.1. Загальні положення 

Свині, які утримуються у вільному вигулі, мають бути стійкими до умов довкілля.  

Свині повинні мати захист від несприятливих погодних умов, хижаків, браконьєрства і ризиків 
для здоров'я. Їм потрібно забезпечити в будь-який час доступ до добре дренованих зон 
відпочинку. 

Ділянки для утримання свиней мають бути оцінені на придатність. Місцевість, схильна до 
затоплення, з поганим дренажем, кам'яниста (особливо кремениста), з наявністю важких 
ґрунтів (особливо в районах з високими рівнем опадів), як правило, непридатна для утримання 
тварин у вільному вигулі. Придатними є ділянки з природним дренажем, у районах з низьким 
рівнем опадів та невеликою кількістю заморозків. 

Густота утримання тварин має відповідати придатності ділянки і можливості управляти 
стадом. На менш придатних ділянках, в екстремальних умовах та в періоди несприятливих 
погодних умов, оператору ринку необхідно оцінити потребу у зменшенні густоти.  

Процедури здоров'я та благополуччя повинні містити стратегію дій в умовах надзвичайних 
ситуацій, такі як забезпечення води в умовах заморозків і забезпечення кормом в умовах 
засніженості або підтоплення ділянки. 

 

2.5.2. Біозахист 

Оператор ринку зобов’язаний запровадити заходи для зниження ймовірності поширення 
захворювань при прийманні чи переміщенні в межах ферми кормів, обладнання та інвентарю. 
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Нові тварини, які надходять на потужність, мають бути акліматизовані до зовнішніх умов, 
оскільки вони часто розводяться у приміщеннях. Для того, щоб запобігти накопиченню і 
перенесенню хвороботворних організмів, оператор ринку повинен забезпечити окреме 
утримання різних груп свиней, зберігання партій підстилки тощо. 

 

2.5.3. Утримання 

Усі укриття і навіси повинні бути у достатній мірі забезпечені підстилкою і мати захищені від 
протягів місця для відпочинку. Це особливо важливо для свиноматок і в період годування 
відлучених поросят. 

Оператор ринку повинен підтримувати укриття та навіси у належному стані, щоб запобігти 
появі в результаті експлуатації гострих країв, які можуть поранити свиней. 

Необхідно забезпечити належне укриття для захисту свиней від холоду і опадів у зимовий 
період. Укриття мають бути добре закріплені на землі, особливо в холодних вітряних умовах і 
повинні бути розташовані таким чином, щоб дверні отвори могли бути скориговані з 
урахуванням змін погодних умов. Вологе середовище створює більші проблеми для 
благополуччя тварин, ніж холод, оскільки волога легко переноситься в укриття на ногах і тілі 
тварин, викликаючи охолодження поросят і забезпечуючи ідеальне середовище для 
мікроорганізмів. 

Необхідно передбачити належні укриття , щоб захистити свиней від сонячних променів у літній 
час. Оператор ринку зобов’язаний забезпечити для тварин у період розмноження вологі місця 
для охолодження, щоб дати тваринам можливість охолонути і виробляти бруд, який може 
запобігти сонячним опікам. 

 

2.5.4. Корм і вода 

Корм необхідно рівномірно розподіляти, щоб мінімізувати агресію свиней. 

Оператор ринку повинен ретельно стежити за станом організму свиней в екстремальних 
погодних умовах і, за необхідності, відрегулювати раціон. 

Всі свині після досягнення двотижневого віку повинні мати постійний доступ до достатньої 
кількості чистої питної води. 

Безперебійне водопостачання слід забезпечити за усіх погодних умов, особливо у мороз. 

 

2.5.5. Огорожа 

Електричні огорожі мають бути спроектовані, виготовлені, використовуватися і 
обслуговуватися належним чином, так щоб під час торкання огорожі свині відчували лише 
невеликий дискомфорт. Всі блоки живлення для електричних огорож необхідно належним 
чином заземлити для запобігання ураження електричним струмом. Матеріали, з яких 
виготовлено паркани чи укриття, повинні не бути електропровідними, наприклад - ворота і 
водні корита. 

Партії свиней, що надходять, можуть не бути підготовленими до електричної огорожі. 
Оператор ринку повинен мати тренувальний загін з безпечною огорожею (наприклад, сітка) за 
межею електричної огорожі, щоб допомогти свиням побачити огорожу і забезпечити, щоб вони 
не вийшли з блоку. 

Необхідно запровадити заходи, щоб захистити свиней, особливо молодих поросят, від 
хижаків. Такі заходи, як програма запобігання появі хижаків, огорожа від лисиць повинні бути 
впроваджені за потреби. 
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2.5.6. Опорос свиноматок і поросята 

У жарких умовах свиноматкам у період лактації потрібно надати можливість відпочити у 
комфортних умовах окремо від виводка. Пологові укриття повинні бути ізольовані і мати умови 
для додаткової вентиляції, такі як ручні заслінки. 

Під час опоросу свиней вільного утримання необхідно забезпечити захист поросят, наприклад, 
огорожею. 

Пологові укриття повинні бути розташовані на рівній землі, щоб зменшити ризик задушення 
під час сну, і побудовані з урахуванням переважаючого напрямку вітру. Потрібно забезпечити 
огорожу, щоб поросята у перші декілька тижнів життя не заблукали.  

 
 
РОЗДІЛ 3. ТРАНСПОРТУВАННЯ СВИНЕЙ ТА ПЕРЕДЗАБІЙНЕ УТРИМАННЯ 
 
3.1. Транспортування свиней 

3.1.1. Загальні умови для перевезення тварин 

Усі випадки транспортування свиней повинні здійснюватися таким чином, щоб не призвести 
до травм або невиправданих страждань. Тварин необхідно переміщати з обережністю. 
Проходи мають бути сконструйовані таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження 
тварин і таким чином використовувати їх стадну тенденцію. 

Необхідно дотримати наступні умови : 

- оператор ринку має спланувати та запровадити необхідні заходи заздалегідь, щоб 
мінімізувати довжину шляху і задовольнити потреби тварин під час поїздки; 

- стан тварин є придатним для подорожі; 
- транспортні засоби спроектовані, побудовані, підтримується і управляється таким 

чином, щоб уникнути травм і страждань та гарантувати безпеку тварин; 
- вантажно-розвантажувальні засоби належним чином спроектовані, побудовані, 

підтримуються і управляються таким чином, щоб уникнути травм і стражданнь та 
гарантувати безпеку тварин; 

- персонал, що працює з тваринами, має необхідні для цієї мети знання, виконує свої 
завдання без застосування насильства або інших методів, що можуть викликати 
непотрібний страх, травму або страждання; 

- транспортування здійснюється без затримки до місця призначення, вимоги до 
благополуччя тварин регулярно перевіряються і належним чином підтримуються; 

- достатня площа підлоги і висота передбачена для тварин, відповідно до їх розміру і 
передбачуваного шляху; 

- вода, корм, відпочинок пропонуються тваринам з відповідними інтервалами і підходять 
за якістю, кількістю їх видів і розмірів. 

 
3.1.2. Супровідна документація 
 
Транспортування свиней повинне супроводжуватися документацією, що містить наступну 
інформацію: 

- походження та власність тварин; 
- місце відправлення; 
- дата і час відправки; 
- передбачуване місце призначення; 
- очікувана тривалість передбачуваної поїздки. 

 
 
3.1.3. Придатність тварин для транспортування 

Тварини, які травмовані або мають фізіологічні недоліки чи патологічні процеси, не є 
придатними для транспортування: 
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- свині не можуть рухатися незалежно один від одного без болю або ходити без 
сторонньої допомоги; 

- мають серйозну відкриту рану або пролапс; 
- вагітні свині, для яких 90% або більше періоду вагітності вже минуло, або свині, які 

народили менш ніж сім днів тому; 
- новонароджені поросята, у яких пуповина не зажила повністю; 
- поросята віком до трьох тижнів, якщо їх перевозять на відстань 100 км і більшу. 

 
Проте, хворі або травмовані тварини можуть бути визнані придатними для перевезення, якщо 
вони: 

- отримали легкі поранення або легко хворі, і транспорт не викличе додаткові 
страждання; в сумнівних випадках необхідні консультації ветеринарного лікаря; 

- якщо хвороба або травма є частиною дослідницької програми; 
- перевозяться під ветеринарним наглядом до або після ветеринарного лікування, або 

діагностики. Проте, такі перевезення допускаються тільки там, де немає непотрібних 
страждань або поганого поводження з тваринами; 

- тварини, до яких застосовували ветеринарні процедури відповідно до 
сільськогосподарської практики, такі як видалення кликів або кастрація, за умови, що 
рани повністю зажили. 

Якщо свині хворіють або отримують травми під час транспортування, вони мають бути 
відокремлені одна від одної і отримати першу допомогу якомога швидше. Вони повинні 
отримати відповідне ветеринарне лікування і, за необхідності, їм потрібно провести екстрений 
забій або знищення таким чином, щоб не викликати непотрібні страждання. 

Заборонено використовувати заспокійливі препарати при транспортуванні. Винятки можливі 
лише у екстрених випадках для забезпечення благополуччя тварин і проводитись тільки під 
ветеринарним наглядом. 

 

3.1.4. Завантаження і розвантаження свиней 

Інструменти, призначені для направлення тварин, повинні бути використані виключно для цієї 
мети, і тільки протягом коротких періодів часу. Використання електричного струму необхідно 
уникати, наскільки це можливо. У будь-якому випадку, ці інструменти повинні 
використовуватися тільки для дорослих свиней, які відмовляються рухатися, і тільки тоді, коли 
перед ними є місце для руху. Дія інструментів не повинна тривати довше, ніж одну секунду, і 
застосовуватись тільки до м'язів задніх кінцівок. Дія не повинна використовуватися повторно, 
якщо тварина не реагує. 
Засоби для навантаження і розвантаження, включаючи підлогу, повинні бути спроектовані, 
виготовлені, підтримуватися таким чином, щоб: 

- запобігти травмам і стражданням, мінімізувати хвилювання і стрес під час руху тварин, 
а також для безпеки тварин. Зокрема, поверхня не має бути слизькою і бічні 
огородження повинні бути забезпечені таким чином, щоб запобігти втечі; 

- бути очищеними та продезінфікованими. 

Рампа не повинна бути крутішою, ніж під кутом 20 градусів, тобто 36,4% до горизонту для 
свиней. Там, де нахил крутіший, ніж 10 градусів, тобто 17,6% до горизонту, пандуси мають 
бути забезпечені поперечними рейками, які гарантують, що тварини піднімаються чи 
спускаються без ризику і труднощів. Підйомні платформи і верхні поверхи повинні мати 
бар'єри безпеки з тим, щоб запобігти падінню або втечі тварин під час вантажно-
розвантажувальних операцій. 

Товари, що перевозяться в тому ж транспортному засобі, що і тварини, повинні бути 
розташовані таким чином, щоб не викликати травм і страждання свиней. 

Під час навантаження і розвантаження повинно бути передбачено відповідне освітлення . 

Коли контейнери, навантажені тваринами, поміщають один поверх іншого на транспортному 
засобі, необхідні запобіжні заходи: 
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- уникнення попадання сечі та фекалій на тварин, розміщених внизу; 
- забезпечення стабільності контейнерів; 
- забезпечення вентиляції. 

Оператор ринку зобов’язаний заборонити: 

- биття тварин; 
- створення тиску на будь-яку особливо чутливу частину тіла таким чином, щоб 

викликати у тварин непотрібний біль або страждання; 
- призупиняти тварин за допомогою механічних засобів; 
- тягнути тварин за вуха, ноги, хвіст або поводитись з ними таким чином, щоб заподіяти 

їм непотрібний біль або страждання; 

використовувати щупи або інші знаряддя з загостреними кінцями. 
 
3.1.5. Перевезення свиней автотранспортом 

Час поїздки тварин не повинен перевищувати вісім годин. Максимальний час в дорозі може 
бути продовжений, якщо додаткові вимоги цього пункту Настанов будуть виконані. 
Інтервали напування, годування, час у дорозі і періоди відпочинку при використанні дорожніх 
транспортних засобів визначаються наступним чином: 

- невідлученим поросятам після дев'яти годин подорожі потрібно дати відпочинок 
протягом години, при цьому їх необхідно напоїти і, якщо потрібно, годувати. Після цього 
періоду відпочинку, їх можна перевозити ще протягом дев'яти годин; 

- свині можуть транспортуватися протягом двадцяти чотирьох годин, якщо під час 
подорожі вони мають постійний доступ до води; 

- після двадцяти чотирьох годин подорожі свиней потрібно розвантажити, нагодувати і 
напоїти, і дати відпочити протягом щонайменше двадцять чотири годин. 

Подорож може бути продовжено на дві години, беручи до уваги, зокрема, близькість до місця 
призначення. 
Всі свині повинні бути в змозі лягти і встати в їх природному положенні під час 
транспортування. Для того, щоб відповідати цим мінімальним вимогам, щільність 
завантаження для свиней близько 100 кг не повинна перевищувати 235 кг/м2. 
Порода, розмір і фізичний стан свиней можуть означати, що мінімальну площу поверхні 
потрібно збільшити. Максимальне збільшення на 20%, також може знадобитися в залежності 
від метеорологічних умов і часу в дорозі. 

Поросята вагою меншою ніж 10 кг повинні бути забезпечені відповідною підстилкою або 
еквівалентним матеріалом, який гарантує комфорт відповідно до їх кількості, часу у дорозі, і 
погодних умов. Цей матеріал повинен забезпечити адекватну адсорбцію сечі і фекалій. 

 

3.2. Передзабійне утримання свиней 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити: 

- наявність на бойнях належного та гігієнічного приміщення для утримання або, якщо 
дозволяють кліматичні умови, місця передзабійного утримання, які легко чистяться і 
дезінфікуються; наявність обладнання для миття тварин і, за необхідності, для їх 
годування; наявність дренажної системи для стічної води, яка не загрожує безпеці 
харчових продуктів; 

- наявність на бойнях відокремленого приміщення, або, якщо дозволяють кліматичні 
умови, загонів для хворих або підозрюваних на хворобу тварин, з відокремленою 
дренажною системою, які розташовані у такий спосіб, щоб уникнути зараження інших 
тварин; 

- розмір приміщення для утримання тварин має забезпечувати благополуччя тварин.  

Планування таких приміщень має полегшувати передзабійне інспектування, а також 
ідентифікацію тварин. 
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Тварин потрібно розвантажувати якомога швидше після прибуття, а потім забивати без 
невиправданої затримки. Свині повинні мати достатньо місця для відпочинку після 
транспортування. 

Забій свиней повинен відбуватися не раніше, ніж через дві години після розвантаження. 

Тварини, що не були вбиті протягом дванадцяти годин з моменту їх прибуття, повинні бути 
нагодовані, і далі забезпечені помірною кількістю кормів через певні проміжки часу. У таких 
випадках тварин необхідно забезпечити підстилкою, яка гарантує рівень комфорту та 
ефективний дренаж. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВИЛА ГІГІЄНИ ДЛЯ ПОТУЖНОСТЕЙ, ДЕ УТРИМУЮТЬСЯ ТВАРИНИ 

 

4.1. Вхідний контроль та оцінювання постачальників  

Закупівлі: у відгодівельних господарствах, джерела закупівель повинні бути перевірені, 
ретельно відібранні за санітарним станом, здоров’ям, благополуччям тварин і їх вакцинацією. 
Закупівля кормів та матеріалів проводиться відповідно до встановлених оператором ринку 
вимог. 

 

4.2. Безпечність води та повітря  

Якщо використовуються резервуари для зберігання води, вони повинні бути чистими і мати 
кришку, щоб запобігти потраплянню щурів, мишей і птахів. Потрібно запровадити регулярний 
графік очищення та, за потреби, дезінфекції резервуарів, водопроводів, поїлок. 
Водопідготовка організовується відповідно до оцінки ризику залежно від джерела 
водопостачання – централізоване, свердловини чи поверхневі води. 

Операторам ринку рекомендовано розглянути необхідність встановлення фільтрів у місцях 
забору повітря для вентиляції. 

 

4.3. Гігієна персоналу 

Процедури гігієни персоналу і відвідувачів мають бути впроваджені, щоб забезпечити 
ефективну дезінфекцію рук персоналу та відвідувачів перед входом у приміщення. Душові 
повинні бути передбачені для персоналу і, за потреби, для відвідувачів. Оператор ринку 
зобов’язаний забезпечити персонал та відвідувачів належною кількістю захисного одягу та 
взуття. Процедури для відвідувачів повинні передбачати отримання інформації про стан їх 
здоров’я, відвідування інших ферм, контакти з тваринами. 

 

4.4. Транспортування та зберігання  

Транспортним засобам, які відвідують інші потужності, де утримуються тварини, заборонено 
в’їзд на потужність. Якщо ж існує необхідність в’їзду, оператор ринку повинен забезпечити 
ефективне очищення та дезінфекцію транспортних засобів і взуття водіїв та інших працівників, 
які відвідували іншу потужність. 

Транспортні засоби: вантажні автомобілі, що перевозять тварин до ферми, повинні бути 
ретельно очищені і продезінфіковані між кожним транспортуванням для запобігання 
перехресного забруднення. Правило: спершу очистити, а потім продезінфікувати.  

Для очищення рекомендовано використовувати слабо лужний миючий засіб (лужні продукти 
видаляють такі органічні забруднення, як жири і деякі білки, кислоти, неорганічні забруднення, 
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накип). Однак, якщо миючий засіб є занадто лужним, або містить гідроксид натрію, або хлор, 
він викличе корозію вантажівки, особливо алюмінієвих деталей. Водії транспортних засобів 
повинні дотримуватись правил гігієни на рівні, встановленому для відвідувачів, і не заходити 
у загони для тварин. Лише транспортні засоби, які знаходяться під контролем оператора 
ринку, можуть допускатися у місця поводження з тваринами. 

Зберігання кормів та матеріалу для підстилки повинне бути організовано так, щоб запобігти 
негативному впливу погоди та пошкодження шкідниками. 

 

4.5. Прибирання 

Будівлі, обладнання, одяг та взуття, що вступають в контакт з тваринами, необхідно регулярно 
очищати і дезінфікувати. Дезінфекція повинна бути виконана тільки після ретельного 
очищення. Холодні температури та органічний матеріал знижують ефективність усіх 
дезінфікуючих засобів. Хімічні речовини, які зазвичай використовуються, потребують кілька 
хвилин контакту з хвороботворними агентами, щоб бути ефективними.  

Очищення та процедура дезінфекції повинна містити: 

- видалення всієї підстилки, гною і кормів. Ці елементи містять високий рівень 
забруднення і заважають ефективному очищенню та дезінфекції; 

- ретельне очищення поверхонь обладнання. Якщо це можливо, знімне обладнання 
вивозиться і чиститься окремо; 

- після прибирання годівниць, які обертаються, стоки з внутрішніх поверхонь попадають 
на підлогу і їх потрібно прибрати та дезінфікувати; 

- ретельне очищення за допомогою гарячої мильної води, переважно за допомогою 
промивання під тиском; 

- ополіскування чистою водою, щоб видалити всі залишки; 
- правильне застосування затвердженого дезінфектанту до всіх поверхонь, з якими 

контактують свині; 
- належний період висушування поверхонь перед використанням. 

Обладнання, яке застосовувалося до хворих свиней потрібно мити і дезінфікувати перед 
застосуванням до здорових. 

Регулярна чистка одягу та взуття персоналу. Оператор ринку зобов’язаний забезпечити миття 
та дезінфекцію взуття перед входом у кожне приміщення потужності. По-перше, чоботи 
повинні бути очищені і тільки потім продезінфіковані (застосування лише ємностей з 
дезрозчином для очистки взуття без механічного видалення бруду не є ефективним). 
Дезінфікуючі розчини повинні мати широкий спектр дії, щоб убити всі мікроорганізми, навіть в 
присутності органічного матеріалу, і давати ефект при низьких температурах.  

Вся конструкція і матеріали ферм мають легко прибиратися (без прихованих кутів, і 
важкодоступних місць). 

Процедури прибирання поверхонь та їх дезінфекції повинні містити наступне: обґрунтована 
періодичність, розроблені методики, відповідні миючі та дезінфікуючі засоби. 

   Спочатку за допомогою миття усувається забруднення за допомогою води та миючого 
засобу. Мета – механічне видалення забруднення, оскільки залишки органічних сполук 
перешкоджатимуть дезінфікуючому засобу досягнути поверхні. Зазвичай, миття усуває до 
80% бактерій.  

Критерії вибору дезінфікуючого засобу: 

- склад: кількість груп дезінфектантів у продукті, синергія між різними групами; 
- ефективність: бактерицидний, фунгіцидний і віроцидний, який вбиває всі бактерії, 

гриби, віруси і спори. Дезінфікуючий засіб має рівною мірою виконувати цю роботу в 
присутності органічного матеріалу; 
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- універсальність: в ідеалі, дезінфікуючий засіб має бути придатним до використання для 
розпилення, спінювання; 

- безпека: для людей, тварин і обладнання. Останнє означає, що він не повинен 
викликати корозію. Для того, щоб бути безпечним для навколишнього середовища, 
дезінфектант також має біологічно розкладатися і, отже, не містити важких металів. 

До шкідників, характерних для ферм, належать: гризуни, птахи, домашні та здичавілі тварини, 
комахи. 

 

4.6. Контроль шкідників  

Повинна бути впроваджена програма боротьби зі шкідниками. Необхідно запобігати появі 
гризунів, гнізд птахів. Домашні та дикі тварини за жодних обставин не повинні мати доступу до 
потужності, де утримуються свині.  

Хоча запобігти передачі усіх інфекцій через повітря неможливо, оператор ринку зобов’язаний 
оцінити ризики перехресного забруднення від потужностей, на яких утримуються інші стада 
свиней. 

Профілактика та знищення гризунів і комах: гризуни не тільки завдають шкоди потужності 
(наприклад, гризуть ізоляцію), вони також забруднюють корм і поширюють такі 
захворювання, як лептоспіроз, сальмонельоз, дизентерія. Те саме стосується кровоссальних 
комах. Гній і вологі залишки корму є ідеальним живильним середовищем для мух. 

Заходи контролю гризунів: 

- регулярний огляд будівель для перевірки наявності гризунів; 
- визначення джерел харчування гризунів і запобігання доступу до нього; 
- ліквідація нір та інших можливих місць проживання; 
- ліквідація можливих схованок. Рекомендовано 3-метрову відкриту зону навколо 

будівель; 
- використання пасток (рекомендовано кожні 5 м по зовнішньому периметру будівлі); 
- чистота та прибирання. 

Рекомендовано огорожу від диких та здичавілих домашніх тварин у місцях відкритого 
утримання. 

Заходи контролю птахів: 

- ліквідувати або захистити місця, де птахи можуть сідати; 
- закривати усі ємності з кормами; 
- за наявності великої кількості птахів ввести процедуру щоденного прибирання годівниць 

і поїлок; 
- негайне прибирання розсипаного корму; 
- звукові та візуальні відлякувачі. 

Заходи контролю комах: 

- закриті двері, якщо не використовуються; 
- вікна, що відкриваються, захищені антимоскітними сітками; 
- засоби знищення комах, розміщені у місцях проникнення. 

 

4.7. Поводження з відходами  

Сміття і гній повинні швидко та правильно видалятися з загону. Місця зберігання гною та 
контейнери для сміття необхідно розташовувати якнайдалі від місць поводження з 
тваринами. Для того, щоб зменшити ризик поширення захворювання через гній чи сечу, 
запобігти забрудненню корму та води, оператори ринку зобов’язані забезпечити систему 
вивезення і зберігання органічних відходів. Для цього слід врахувати наступне: 
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- при вигульному утриманні підтримувати чистоту корит для води, поїлок і годівниць; 
- окремий інвентар та обладнання для видалення гною, відмінний від інвентарю для 

кормів; 
- регулярне видалення для запобігання розмноженню шкідників; 
- зберігання гною у недоступному для свиней місці. Якщо використовується земляний 

відстійник, то потрібно запровадити заходи проти проникнення гризунів по 
трубопроводах; 

- якщо гній використовується як органічні добрива, то свині не повинні знаходитись на 
удобрених ділянках землі протягом трьох тижнів. 

 
 
 

РОЗДІЛ 5. ГІГІЄНА ЗАБОЮ СВИНЕЙ, РОЗБИРАННЯ М’ЯСА 

5.1. Загальні положення 

 Вимоги та правила забою тварин: 

- визначають порядок здійснення забою свиней;  

- встановлюють вимоги до операторів боєнь щодо ідентифікації, здоров’я та 
благополуччя тварин, призначених для споживання людиною, гігієни забою, 
проведення передзабійного та післязабійного інспектування тварин, запобігання забою 
тварин, м’ясо яких може бути небезпечним для здоров’я споживачів, планування боєнь 
і належної організації технологічних та допоміжних процесів забою.  

5.2. Вимоги до приймання тварин на бойню 

Оператори ринку мають забезпечити, щоб кожна тварина, або партія тварин, що надходять на 
бойню, якщо це передбачено законодавством, були:  

- чистими, мали задовільний стан щодо благополуччя тварин при прибутті до бойні, були 
здоровими (згідно з оцінкою оператора ринку); 

- супроводжувалися належною інформацією з господарства походження тварини;  

- походили із зони або території, до яких не застосовуються заборона на переміщення 
та інші обмеження через здоров’я тварин або людей, за винятком, коли це дозволено 
компетентним органом;  

Оператори ринку повинні приймати свиней до бойні, лише якщо вони здійснили запит та 
отримали належну інформацію, яка міститься в реєстрах, що знаходяться в 
господарствахпоходження тварини, та має містити наступне:  

- статус господарства або статус території;  

- статус здоров’я тварин;  

- ветеринарні препарати або інше лікування, яке застосовувалося впродовж відповідного 
періоду з періодом очікування більшим ніж нуль, а також з датами їх здійснення і 
періодами очікування;  

- наявність хвороб, які можуть вплинути на безпечність м’яса;  

- результати, якщо вони мають відношення до захисту здоров’я людей, будь-яких 
випробувань (досліджень) зразків, взятих від тварин, або інших зразків, відібраних з 
метою діагностування хвороби, які можуть вплинути на безпечність м’яса, включаючи 
зразки, відібрані в рамках моніторингу та контролю зоонозів і залишків;  

- належні звіти про попередні передзабійні та післязабійні інспектування тварин з одного 
господарства походження тварини, включаючи, зокрема, звіти державного інспектора; 

- дата виробництва, якщо це може вказувати на наявність хвороби; 
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- дані приватного ветеринарного лікаря, який, зазвичай, відвідує господарство 
походження тварини. 

Така інформація надається щонайменше за 24 години до прибуття тварин на бойню. 

Інформація може надаватися в електронному вигляді або у формі стандартизованої 
декларації, підписаної виробником. 

Оператори ринку, як вирішують допустити тварин до приміщень бойні після оцінки відповідної 
інформації, надають її державному інспектору без затримки і не менш ніж за 24 години до 
прибуття тварини або партії. Оператор бойні повинен повідомити державного інспектора про 
будь-яку інформацію, яка викликає занепокоєння з приводу здоров’я до післязабійного 
інспектування відповідної тварини.  

Якщо будь-яка тварина надходить до бойні без необхідної інформації, оператор бойні негайно 
повідомляє про це державного інспектора. Забиття такої тварини не відбувається без 
відповідного дозволу державного інспектора. 

 

5.3. Розташування боєнь та потужностей для розбирання м’яса 

Потужності заборонено розташовувати у місцях,де є інші потужності, які можуть негативно 
впливати на довкілля: 

- схильних до повеней або інших природних форс-мажорних обставин; 

- де розташування бойні може завдати шкоди довкіллю. 

 

 

5.4. Планування боєнь та потужностей для розбирання м’яса 

Оператор ринку повинен забезпечити наступне: 

- двері туалетів не мають відкриватися безпосередньо в приміщення обробки м’яса; 
туалети повнинні бути підключені до системи мережевої каналізації або септика; 

- туалети для персоналу, що працює у брудній зоні, допускаються в окремому 
приміщенні; 

- місця, де можна зняти і повісити захисний одяг перед використанням туалету; 
усі умивальники слід обладнати гарячою та холодною проточною водою; 

- безконтактні умивальники для миття рук для персоналу, який обробляє м’ясо, щоб 
уникнути перехресного забруднення; 

- усі умивальники обладнані рідким милом, засобами сушки і є можливість дезінфекції 
рук; 

- умивальники для миття рук не призначені для миття іншого обладнання і навпаки; 
умивальники мають бути розміщені біля виходу з туалетів і входу у виробничі 
приміщення;  

- вода повинна бути комфортної температури. 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити розташування обладнання, наприклад, конвеєрів, 
металевих рам, або накладних рейок для лінії подачі туш і місця перевірки повинні бути 
достатньо високими, щоб туші та м'ясо не контактували зі стінами, підлогами чи іншими 
потенційно забрудненими поверхнями. 

Якщо експлуатується більш ніж одна лінія, потрібно забезпечити запобігання перехресному 
забрудненню. Конструкція лінії забою повинна забезпечити прогресивну роботу, яка дозволяє 
уникнути контакту між тушами. 

Лінія забою повинна бути обладнана системою підвісних рейок для переміщення підозрілих 
туш в окреме місце і подальшого їх транспортування у місця зберігання невідповідних туш, чи 
повернення у процес. 
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5.5. Облаштування приміщень забою та розбирання м’яса 

5.5.1. Стіни, підлога 

Рекомендується поверхня стін та стелі світлого кольору, щоб відбивати промені і щоб було 
легко побачити забруднення. 

Висота стін з гладким покриттям має бути вища за очікувану можливу висоту контакту з 
харчовими продуктами чи бризками.  

Вікна повинні бути розташовані на достатній висоті, щоб забезпечити якісне миття підлоги та 
стін. Вікна на потужностях для розбирання м’яса рекомендуються на висоті не меншій ніж 2 м 
від підлоги. 

Підлоги повинні бути не слизькими. 

Заокруглення між підлогою і стіною краще робити з того матеріалу, що і підлога, на висоту 10-
50 см. Тоді воно буде амортизувати навантаження на стик і запобігати руйнуванню стіни. 

5.5.2. Контактні поверхні 

Оператор ринку зобов’язаний переконатись, що поверхні обладнання та тари є гладкими, 
такими, що легко миються, нетоксичними і підтримуються в справному стані (нержавіюча 
сталь, харчовий пластик). 

Слід уникати дерев’яних поверхонь у чистих зонах та усюди, де є вологе середовище. 

5.5.3. Дренаж 

Дренажні системи мають бути розраховані на такі матеріали, як жир і кров, вода. До дренажної 
системи слід підключити умивальники, стерилізатори, інші пристрої для прибирання 
приміщень, зливи від миття туш і субпродуктів, холодильне обладнання, так щоб вода вільно 
не розтікалась по підлозі. Дренажна система повинна мати достатню ємність. Ухил підлоги 
має бути таким, щоб спрямувати стічні води в каналізацію і звести до мінімуму калюжі.  

  Оператор зобов’язаний встановити дренажні канали зі знімними ґратами для легкої чистки і 
технічного обслуговування. Канали повинні бути з захисними сітками від гризунів і 
спроектовані так, щоб зливні потоки з брудної зони не направлялися у чисту. Дренажна 
система повинна бути обладнана відстійниками, які можна легко почистити. 

Слід уникати встановлення внутрішніх оглядових люків, але якщо вони є необхідними, вони 
герметизуються двічі і закріплюються, так що вихід стічних вод у приміщення неможливий.  

 

5.5.4. Вентиляція 

Повинна бути достатньою для: 

- уникнення забруднення повітря і запобігання утворення конденсату; 
- потік повітря має йти з чистої до брудної зони, щоб запобігти переміщенню пилу, 

крапель води, запахів і мікроорганізмів; 
- провітрювання туалетів. 

У місцях забору повітря повинні бути засоби для запобігання попадання шкідників. 

 

5.5.5. Освітлення 

Освітлення може бути природним або штучним, але має бути достатнім, щоб забезпечити 
ефективне прибирання, контроль санітарно-гігієнічних норм та інспекції. Освітлення не 
повинно спотворювати кольори, дозволяти будь-яку зміну забарвлення м’яса. Мінімальні рівні 
освітлення: 

- 540 люкс у пунктах огляду; 



35 

 

- 220 люкс у робочих приміщеннях; 
- 110 люкс в інших областях 

 

5.5.6. Вироби зі скла 

Потрібно максимально усунути всі скляні вироби з потужності, особливо там, де є відкрите 
м’ясо. Скляні предмети, які усунути неможливо, слід облікувати, кожну зміну перевіряти їх 
неушкодженість, при виявлення склобою потрібно оцінити можливість забруднення продукту. 
Якщо ця можливість існує, то продукція вважається небезпечною і її необхідно вивести з обігу. 
Кожна така дія документується. Для прибирання скла повинен бути окремий одноразовий 
інвентар. 

 

5.6. Загальні правила уникнення перехресного забруднення 

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити, щоб потужності: мали достатній простір для 
належної практики гігієни при виконанні всіх операцій, а також для проведення належного 
технічного обслуговування, очищення та/або дезінфекції, забезпечують захист від 
забруднення на всіх етапах виробництва харчових продуктів бруду і пилу, атмосферних явищ, 
контакту з токсичними матеріалами, попадання сторонніх предметів (наприклад, фарби, іржі), 
конденсату та шкідників;були достатні для роздільного зберігання сировини і перероблених 
харчових продуктів, у тому числі в охолодженому та замороженому стані. На потужностях має 
бути простір для окремого і безпечного зберігання небезпечних і/або невідповідних продуктів, 
достатнє місце для зберігання і утилізації харчових та нехарчових відходів; наявне місце для 
зберігання пакувальних матеріалів, так що вони не піддаються ризику забруднення. 

Слід уникати проведення занадто багато заходів в одній дільниці. Недостатньо місця для 
проведення процесу погіршують гігієну і збільшують ризик поширення забруднення між 
тушами, м’ясом, персоналом, поверхнями і навколишнім середовищем. 

При проектуванні нових або зміни існуючих приміщень, необхідно враховувати такі фактори, 
як: 

- проектна щодобова пропускна здатність свиней, туш, м'яса і можливе майбутнє 
розширення виробництва; 

- необхідність достатнього простору для гігієнічної обробки та утилізації відходів; 
- устаткування для перевірки та утримання тварин; 
- рух транспортних засобів; 
- забезпечення достатньої кількості переробних і складських приміщень; 
- забезпечення побутових приміщень для об'єктів по персоналу. 

Рух персоналу та відвідувачів між зонами рекомендується організувати від чистої зони до 
брудної. Якщо ж з виробничих причин повинен бути рух у зворотному напрямку, оператор 
ринку повинен забезпечити: 

- миття та дезінфекцію рук; 
- заміну або додаткове одягання захисного одягу та головних уборів; 
- заміну чи миття та дезінфекцію взуття. 

Переміщення матеріалів від брудної зони до чистої слід обмежити лише технологічною 
необхідністю. Заміна або очистка забруднених поверхонь транспорту, палет та іншого 
знаряддя повинна проводитись на границі зон. 

 

5.7. Порядок забою, уникнення перехресного забруднення під час забою 

Оператори ринку, на яких забиваються свині, повинні забезпечити виконання наступних вимог: 

- після надходження тварин до бойні їх забій не повинен занадто затримуватись; 
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- тварини заводяться до приміщення для забою, коли обладнання та персонал готові; 
тварини повинні забиватися без великої затримки;  

- відділення для оглушення повинне мати дренаж або ґратчасту підлогу для уникнення 
забруднення тварини; 

- не використовувати для споживання людиною м’ясо тварин, якщо вони не були забиті 
на бойні, за винятком тварин, які були забиті за виняткових обставин поза межами бойні 
;  

- партії тварин для забою повинні бути ідентифікованими для того, щоб можна було 
простежити їхнє походження; 

- тварини мають бути чистими; 

- виконувати інструкції державного інспектора для того, щоб передзабійне інспектування 
кожної тварини, призначеної для забою, проводилося за належних умов; 

- оглушення, знекровлення, очищення від шкури, потрошіння та інше очищення має 
проводитися без великої затримки, та у такий спосіб, щоб уникнути забруднення м’яса.  

З цією метою необхідно забезпечити виконання наступних вимог:  

а) трахея та стравохід мають залишатися цілими під час знекровлення, за винятком випадку 
забою відповідно до релігійного звичаю; 

б) персонал та обладнання, які контактують із зовнішньою поверхнею шкури і шерстю, не 
повинні торкатися м’яса; 

в) мають бути вжиті заходи для запобігання витоку вмісту шлунково-кишкового тракту під час 
і після потрошіння та для забезпечення якнайшвидшого завершення потрошіння після 
оглушення; 

- знекровлення свиней повинне закінчитись перед переходом до інших процесів і 
тривати не менше ніж 20 секунд; 

- щетина неочищених від шкури свиней має видалятися негайно. Необхідно мінімізувати 
ризик забруднення м’яса киплячою водою. Можна використовувати виключно 
дозволені законодавством добавки для цієї діяльності. Після цього свині повинні 
ретельно промиватися питною водою; 

- туші не повинні мати видиме фекальне забруднення. Будь-яке видиме забруднення 
слід видаляти без затримки підрізанням або альтернативними засобами, які мають 
еквівалентний ефект; 

- туші і побічні продукти (виробництва) не повинні контактувати з підлогами, стінами або 
робочими поверхнями; 

- виконувати інструкції державного інспектора для того, щоб післязабійне інспектування 
усіх забитих тварин проводилося за належних умов відповідно до встановлених 
законодавством вимог. 

До завершення післязабійного інспектування частини забитих тварин, які підлягають такому 
інспектуванню, повинні: 

а) залишатися такими, які можна ідентифікувати як такі, що належать до даної туші;  

б) не контактувати з жодною іншою тушею, побічними продуктами (виробництва) або 
нутрощами, включаючи ті, які вже пройшли післязабійне інспектування. За умови, що статевий 
орган не виявляє жодних патологічних пошкоджень, він може бути видалений негайно; 

- обидві нирки повинні відділятися від їхнього жирового покриття; 
- якщо туша однієї або більше тварин визнається непридатною для споживання 

людиною, то їхня кров або інші побічні продукти (виробництва), які були зібрані в 
одному контейнері до завершення післязабійного інспектування, мають також 
визнаватися непридатними для споживання людиною; 

- по завершенні післязабійного інспектування необхідно:  
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а) із дотриманням вимог гігієни видалити мигдалеподібні залози великої рогатої худоби і 
однокопитих;  

б) якнайшвидше видалити частини, непридатні для споживання людиною, з чистої зони 
потужності;  

в) забезпечити, щоб затримане або визнане непридатним для споживання людиною м’ясо, а 
також неїстівні побічні продукти, не контактували із м’ясом, визнаним придатним для 
споживання людиною;  

г) повністю якнайшвидше видалити нутрощі і частини нутрощів, які залишаються в туші, за 
винятком нирок, або за винятком, якщо компетентний орган дозволить не робити цього; 

- забезпечити, щоб після завершення забою і післязабійного інспектування м’ясо 
зберігалося відповідно до вимог; 

- у випадку призначення для подальшої переробки, шлунки мають бути ошпарені або 
вичищені; кишки повинні бути випорожнені і вичищені; голови та ноги мають бути 
очищені від шкури або ошпарені, щетина має бути видалена; 

- у випадку, якщо на потужностях дозволено забій різних видів тварин, або обробка туш 
диких ссавців, вирощених на фермі, та диких тварин, необхідно вживати заходи для 
запобігання перехресному забрудненню шляхом відокремлення у часі або просторі дій, 
які проводяться для різних видів. Наявність окремого приміщення для прийому та 
зберігання неочищених від шкури туш диких ссавців, вирощених і забитих на фермі, та 
диких тварин; 

- якщо відсутнє приміщення, що замикається, призначене для забою хворих або 
підозрюваних на хворобу тварин, приміщення, які використовуються для забою таких 
тварин, мають чиститись, митись і дезінфікуватись під наглядом перед поновленням 
забою інших тварин. 

Оператори ринку, з метою уникнення забруднення м’яса на бойні, зобов’язані забезпечити 
розділення: 

- мати достатню кількість приміщень, придатних для дій, які здійснюються; 
- мати окреме приміщення для випорожнення і очищення шлунків і кишок, за винятком, 

якщо компетентний орган не дозволить розмежування у часі зазначених дій на певній 
бойні в кожному окремому випадку; 

- забезпечувати відокремлення в просторі або часі наступних дій:  

▪ оглушення та знекровлення,  
▪ ошпарювання, видалення щетини, вискоблювання і опалювання; 
▪ потрошіння та очищення;  
▪ обробка чистих кишок і нутрощів;  
▪ підготовка та очищення інших побічних продуктів (виробництва), зокрема обробка 

голів, очищених від шкури, якщо це не відбувається на лінії забою;  
▪ пакування субпродуктів; 
▪ відправка м’яса; 

- мати обладнання, яке запобігає контакту м’яса з підлогами, стінами і обладнанням; 

- мати лінії забою (якщо застосовується), які сконструйовані у такий спосіб, щоб 
дозволити постійний розвиток процесу забою та уникнути перехресного забруднення 
між різними частинами лінії забою. Якщо в одному приміщенні діє більше ніж одна лінія 
забою, необхідно забезпечити належне відокремлення ліній забою з метою запобігання 
перехресному забрудненню; 

- рекомендовано наявність окремих місць та обладнання для забою хворих тварин та з 
підозрою на хворобу. За відсутності окремого обладнання, забій цих тварин 
відбувається в кінці забою з обов’язковим наступним миттям та дезінфекцією; 

- приміщення, що замикається, для морозильного зберігання затриманого м’яса та 
окреме приміщення, що замикається, для зберігання м’яса, визнаного непридатним для 
споживання людиною; 
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- приміщення, що замикається, призначене для забою хворих і підозрюваних на хворобу 
тварин. Це не є необхідним, якщо забій має місце на інших потужностях, дозволених 
компетентним органом для цієї мети, або наприкінці нормального періоду забою; 

- спеціальна територія або місце на бойні, де зберігається гній або шлунково-кишкові 
тракти;  

- належним чином обладнане приміщення, що замикається, або, за необхідності, 
приміщення, призначене виключно для надання ветеринарних послуг. 

Ефективний поділ чистих і брудних операцій має важливе значення для усунення джерел 
забруднення. Тільки там, де просторове розділення неможливе, можна застосовувати 
розподіл операцій у часі, за умови чіткого дотримання правил, дисципліни персоналу та з 
ефективним очищенням і дезінфекцією між операціями. 

Конструювання приміщень у вигляді прямої лінії дозволяє уникнути перехресного забруднення 
і провести огляд. 

Операторам ринку пропонується наступне зонування боєнь. Брудна зона (зона низького 
ризику): 

- дільниця передзабійного утримання тварин; 

- приміщення випорожнення шлунків та кишківників; 

- приміщення для зберігання невідповідних продуктів; 

- приміщення поводження з субпродуктами. 

Приклади перехідних областей, де чисті і брудні операції перетинаються: 

- оглушення, забій; 

- поводження (у т.ч. охолодження) з невідповідним м’ясом; 

- обладнання для миття; 

- побутові приміщення. 

Приклади чистих приміщень: 

- підготовка і упаковка субпродуктів; 

- охолодження туш; 

- експедиція. 

Оператор ринку повинен оцінити можливість перехресного забруднення, за необхідності, 
провести зонування потужності і визначити розділення процесів, що можуть призвести до 
перехресного забруднення, у просторі або у часі ще на етапі отримання експлуатаційного 
дозволу. У цей же час необхідно розробити і запровадити необхідні для розділення процесів 
у часі інструкції. Під час отримання експлуатаційного дозволу чи перевірок, державні 
інспектори аналізують дотримання таких інструкцій.  

 

5.8. Дезінфекція інструментів 

На потужностях для забою свиней має бути: 

- обладнання для дезінфекції інструментів гарячою водою, яка постачається при 
температурі не менше ніж 82ºC, або альтернативна система, що має еквівалентний 
ефект; 

- ефективність дезінфекції стерилізаторів необхідно підтримувати за допомогою 
безперервного потоку води з переливом у каналізацію. Їх конструкція повинна 
дозволяти повне занурення лез та з'єднань ножів чи робочих поверхонь інших 
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інструментів. Потрібно забезпечити контроль температури у стерилізаторі. Слід 
уникати температури вищої, ніж 90° C для запобігання утворенню надлишкової пари і 
безпеки працівників; 

- у бійнях і потужностях для розбирання м’яса дезінфікуючі засоби повинні бути 
розташовані досить близько до робочих місць. Щоб звести до мінімуму утворення 
конденсату в приміщенні розбирання, стерилізатори можуть бути встановлені окремо 
для дезінфекції інструментів періодично в процесі виробництва; 

- точила слід дезінфікувати після очищення і використовувати так, щоб уникнути 
забруднення ножів. 

 

5.9. Гігієна персоналу 

Оператор ринку зобов’язаний запровадити процедуру повідомлення працівниками про 
наступні симптоми: діарея, блювання, підвищена температура, жовтяниця, інфіковані рани, 
фурункули, виділення з носа, очей, вух та уражених і пошкоджених ділянок шкіри. Працівники 
з такими симптомами не допускаються до роботи і повинні пройти обстеження у лікаря. Усі 
поверхні у зоні поводження з харчовими продуктами, побутові приміщення, з якими могли 
контактувати ці працівники, повинні бути очищені і дезінфіковані. Також заборонено 
здійснювати операції з продуктом працівникам, що мають відкриті рани. 

Перед початком роботи нові працівники повинні надати докази відсутності у них інфекційних 
захворювань. 

Медичні обстеження проводяться відповідно до вимог чинного законодавства. 

Перед входом у зони поводження з харчовими продуктами усі відвідувачі повинні 
задекларувати відсутність у них ознак інфекційних захворювань, перерахованих вище. У 
випадку наявності цих ознак вони не допускаються у зони. 

Оператор ринку повинен забезпечити, щоб усі відвідувачі дотримувалися таких же правил 
поведінки, що і персонал. 

Робочий одяг працівників у зонах поводження з харчовим продуктом повинен складатися з 
куртки, штанів (комбінезон), рукавиць, фартухів, головних уборів, які покривають повністю 
волосся, взуття, що не промокає. За потреби, оператор ринку може запровадити носіння 
захисту для бороди та вусів. 

Рекомендується одяг без зовнішніх кишень, з використанням кнопок замість ґудзиків, 
переважно світлих кольорів, щоб краще ідентифікувати забруднення. 

Необхідно, щоб одяг працівників у брудних зонах (включно з рукавицями) можна було легко 
відрізнити від одягу інших працівників. 

Захисні елементи одягу (гумові рукавиці у брудних зонах, кольчужні рукавиці, козирки тощо) 
повинні бути чистими при вдяганні і очищуватись протягом зміни. Елементи, які важко чистити 
(кольчужні рукавиці) можна захистити від забруднення одноразовими рукавицями. 

Заборонено носити будь-які прикраси (у тому числі ланцюжки на шиї), крім гладких обручок 
без каменів. 

Оператор ринку повинен розробити процедуру миття та дезінфекції рук. Вона має містити 
наступну інформацію: 

- миття рук слід проводити перед входом у виробничі приміщення, перед початком 
роботи, після відвідування туалету (таким чином два рази – у тамбурі туалету і в цеху), 
після операцій зі сміттям, роботи з брудним обладнанням, після кожного випадку 
забруднення (торкання підлоги тощо) та після прибирання, при переході від одної 
операції до іншої, не рідше, ніж один раз у дві години; 

- наявність рукавиць не звільняє від жодного випадку миття рук; 
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- при використанні рукавиць, оператор ринку визначає способи їх використання і миття, 
виходячи від викладених вимог до чистоти рук. 

Для миття рук використовується рідке бактерицидне мило. Для дезінфекції дезінфектанти 
(наприклад, спиртові гелі) або дезінфікуючі серветки. Використання деззасобів не компенсує 
неправильне миття рук.  

Для сушки рук рекомендовано застосовувати рушники одноразового використання. 
Застосування електросушарок не рекомендовано через можливість утворення аерозолю. 
Дозволено застосовувати захисний крем для захисту шкіри за умови, що він не шкідливий для 
продукту і не створює запаху. 

 

5.10. Побутові приміщення 

Побутові приміщення повинні бути спроектовані так, щоб забезпечити фізичне розділення 
потоків. Рекомендовано окремі приміщення для працівників брудної та чистої зон. Роздягальні 
повинні розташовуватись у тому ж приміщенні, що і здійснення технологічних операцій. 
Винятки можливі лише для малих потужностей. 

Забороняється прийом їжі у відділенні для зберігання та використання робочого одягу. 

Оператор ринку повинен забезпечити засоби для: 

- миття і сушіння робочого взуття та фартухів; 
- постачання і зберігання чистого робочого одягу відповідно до правил гігієни; 
- належні процедури збору та прання брудного робочого одягу. 

Рекомендовано перед входом у виробничі приміщення (крім брудних зон) встановити 
обладнання для миття і дезінфекції рук, взуття, фартухів. 

 

5.11. Контроль температури  

Оператори ринку забезпечують, щоб зберігання і транспортування м’яса свійських копитних, 
здійснювалось відповідно до наступних вимог: 

- у випадку відсутності інших спеціальних вимог, післязабійне інспектування має одразу 
супроводжуватися охолодженням на бійні з метою забезпечити температуру м’яса не 
вище, ніж 3ºC для побічних продуктів (виробництва) і 7ºC для іншого м’яса, згідно з 
графіком охолодження, який забезпечує постійне зменшення температури. Під час дій 
з охолодження має бути належна вентиляція для запобігання конденсуванню на 
поверхні м’яса. Оператор ринку повинен взяти до уваги можливість утворення 
забруднення у першу чергу на поверхні м’яса через неналежні температурні умови; 

- м’ясо має досягти потрібної температури і залишатися при цій температури під час 
зберігання. Це досягається шляхом контролю відповідної температури у приміщенні 
зберігання. Оператору ринку необхідно врахувати можливість відхилень температури 
у приміщенні, спричинені технологічними процесами чи технічними особливостями 
обладнання. 

- м’ясо має досягти потрібної температури перед транспортуванням і залишатися при 
цій температурі під час транспортування. Однак, транспортування може дозволятися 
компетентним органом для того, щоб забезпечити виробництво певних продуктів, за 
умови, що виконуються наступні вимоги: 

а) транспортування відбувається відповідно до вимог, визначених компетентним органом 
стосовно транспортування з однієї потужності до іншої;  

б) м’ясо залишає бійню або приміщення для розбирання, яке знаходиться в тому ж місці, що 
й приміщення для забою, одразу, а транспортування займає не більше ніж дві години; 
- м’ясо, призначене для заморожування, має заморожуватись без великої затримки з 

урахуванням, за необхідності, періоду стабілізації перед заморожуванням; 
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- незапаковане м’ясо має зберігатися і транспортуватися окремо від запакованого м’яса, 
за винятком, якщо воно зберігається і транспортується у різний час або у такий спосіб, 
щоб матеріал для пакування і спосіб зберігання або транспортування не могли бути 
джерелом забруднення м’яса; 

- забезпечити окремі приміщення для зберігання сировини та готової продукції. 

Оператор ринку повинен переконатися, що холодильне обладнання забезпечує температуру 
зберігання м’яса при повному завантаженні у теплу пору року. 

Температура всередині продукту вимірюється термометром з щупом, який потрібно чистити та 
дезінфікувати після кожного вимірювання. 

Транспортні засоби не повинні застосовуватися з метою охолодження м’яса, а лише для 
підтримання температури. 

При використанні термоізольованих транспортних засобів без системи охолодження оператор 
ринку повинен врахувати тривалість транспортування, температуру навколишнього 
середовища та розробити систему контролю температури, щоб доказати дотримання 
температурних режимів під час транспортування. 

Заморожене м’ясо зберігається при температурі не меншій ніж -18ОС. При визначенні терміну 
придатності замороженого м’яса оператор ринку повинен врахувати якісні показники – 
висушування та прогірклість м’яса.  

Розмороження м’яса повинно відбуватись так, щоб запобігти розмноженню патогенних 
мікроорганізмів. 

Розморожене м’ясо на може бути повторно замороженим. 

 

5.12. Пакування 

Оператор ринку повинен забезпечити: 

- належні умови зберігання пакувальних матеріалів; 
- місця для зберігання змінного (денного) запасу пакувальних матеріалів у 

приміщеннях, де відбувається пакування. 

 

5.13. Поводження з відходами 

Зони для зберігання некондиційної продукції, напівфабрикатів, сировини, пакувальних 
матеріалів повинні бути визначені. 

 

5.14. Прибирання 

Оператор ринку повинен забезпечити наявність достатніх засобів для прибирання та 
дезінфекції, їх роздільне зберігання відповідно до призначення. Рекомендується застосувати 
кольорове кодування інвентарю відповідно до сфер застосування. 

Після прибирання інвентар слід зразу ж повернути до місця зберігання. Потрібно слідкувати 
за чистотою обладнання для прибирання. 

Оператор ринку повинен забезпечити: 

- належну періодичність прибирання приміщень забою та розбирання м’яса. 
Рекомендовано не рідше одного разу у зміну або після завершення роботи; 

- процедури прибирання повинні бути задокументовані та містити, як мінімум, 
наступний порядок прибирання: 
▪ механічне видалення залишків продукту і бруду; 
▪ застосування засобів миття;  
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▪ ополіскування миючих засобів; 
▪ дезінфекція; 
▪ видалення залишків дезінфектанту ополіскуванням водою; 

- зміст процедури прибирання повинен охоплювати наступні питання: 
▪ зони прибирання; 
▪ періодичність; 
▪ відповідальний персонал (виконання, перевірка); 
▪ засоби, обладнання та інвентар; 
▪ спосіб прибирання; 
▪ дотримання правил безпеки під час прибирання; 

- миючі та дезінфікуючі засоби, які є ефективними в умовах виробництва; 
- знання персоналом процедур прибирання та їх виконання; 
- візуальний контроль чистоти поверхонь перед початком роботи; 
- періодичний лабораторний моніторинг ефективності прибирання (верифікація); 
- не рідше ніж раз у тиждень прибирання та дезінфекція усього приміщення включно з 

важкодоступними місцями; 
- вступне та періодичне навчання працівників щодо гігієни та дотримання чистоти. 

Заборонено використовувати прибирання підлоги, стін чи обладнання, використовуючи 
апарати, що працюють під тиском, під час операцій з м’ясом через ризик забруднення 
аерозолем. 

 

5.15. Контроль шкідників 

Птахи, гризуни та комахи є джерелом біологічних (наприклад, кампілобактер, сальмонела) та 
фізичних небезпечних факторів.  

Слід взяти до уваги, що летючі комахи можуть бути джерелом перехресного забруднення між 
зонами. 

Засоби запобігання потраплянню шкідників на потужність, які оператор ринку повинен 
розглянути та впровадити на основі оцінки ризику: 

- вікна, які відкриваються, повинні бути захищені анти москітною сіткою, яку можна 
очистити і яка має розмір отвору не більшим ніж 2 мм.; 

- зовнішні двері, які ведуть у приміщення бойні чи цеху для розбирання м’яса, повинні 
бути щільними, щоб не пропускати промені світла у закритому стані; 

- двері мають бути закриті весь час, коли не використовуються. Якщо двері 
використовуються протягом довгого проміжку часу і на них встановлено додаткові 
заходи (наприклад, ламелі), то вони повинні бути чистими і не становити загрозу 
перехресного забруднення через контакт з м’ясом. Рекомендовано встановити 
механізми автоматичного закриття дверей; 

Електричні знищувачі комах необхідно розмістити у місцях можливого проникнення, але не 
над продуктом чи робочими поверхнями. Вони повинні регулярно прибиратись. Слід взяти до 
уваги, що знищувачі є більш ефективними за відсутності яскравого освітлення. 

Для боротьби з гризунами слід встановити пастки по периметру території та зовнішньому 
периметру приміщень. Конструкція пасток передбачає виловлювання живих гризунів без 
отруйної приманки в приміщеннях. Застосування отруйних приманок у пастках допускається 
лише за межами приміщень. Місця розміщення засобів повинні бути пронумеровані і позначені 
на плані підприємства для можливості аналізу ефективності заходів. Необхідно запровадити 
регулярний (кожен другий день) огляд пасток особами, які мають відповідну кваліфікацію. 

Для запобігання появі птахів слід застосовувати сітки проти сідання, відлякуючі гелі, акустичні 
чи візуальні відлякуючі пристрої. 
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5.16. Приміщення для офіційних ветеринарів 

Для офіційних ветеринарів оператор ринку зобов’язаний забезпечити окреме обладнане 
приміщення з обмеженим доступом (виняток – малі потужності, де окреме приміщення не 
вимагається). 

Місце для післязабійного огляду повинне бути обладнане: 

- освітленням потужністю у 540 люкс без спотворення кольорів; 
- безконтактним умивальником і пристроєм для миття фартуха; 
- стерилізатором; 
- системою підвісів для транспортування туш у зону браку. 

Місце для передзабійного огляду повинне бути обладнане пристроєм для утримання тварини 
або повинні бути процедури допомоги офіційному ветеринару. 

 

5.17. Гігієна при розбиранні та обвалюванні  

Оператори ринку харчових продуктів зобов’язані забезпечити, щоб розбирання та 
обвалювання м’яса домашніх копитних проводилося згідно з наведеними нижче вимогами. 

Туші домашніх копитних повинні розділятися на бойнях на півтуші та чверть туші, та півтуші — 
не більш як на три великі частини. Подальше розбирання та обвалювання повинні проводитися 
на підприємствах (потужностях) для розбирання та обвалювання м’яса. 

Оператори ринку харчових продуктів повинні забезпечити, щоб потужності для розбирання та 
обвалювання м’яса свиней були сконструйовані так, щоб виключити забруднення м’яса, 
зокрема шляхом: 

- організації безперервного перебігу операцій; 

- забезпечення відокремлення різних партій виробництва; 

- м’ясо для розбирання подається до робочих цехів за необхідності; 

- при розбиранні, обвалюванні, зачищенні, нарізанні, первинному пакуванні та 
подальшому пакуванні м’ясо тримається при температурі не вище 3 °C для побічних 
продуктів та 7 °C для іншого м’яса, а температура в приміщенні не перевищує 12 °C, 
або ж із застосуванням альтернативної системи з еквівалентним результатом; 

- не допускати утворення конденсату 

- якщо приміщення має дозвіл на розбирання й обвалювання м’яса тварин різних видів, 
вжиті заходи з метою виключити перехресне забруднення, а саме, якщо необхідно, 
шляхом часового чи просторового розмежування операцій, що проводяться з різними 
видами. 

М’ясо також може розбиратися й обвалюватися до досягнення температури не вище 3 °C для 
побічних продуктів та 7 °C для іншого м’яса, якщо цех для розбирання/обвалювання 
розташований в одному приміщенні з бойнею. У такому разі м’ясо повинне передаватися до 
цеху для розбирання/обвалювання або безпосередньо із забійного цеху, або після періоду 
визрівання/очікування у холодильних чи морозильних залах. Одразу після розбирання та, якщо 
є належним, пакування м’ясо повинне підлягати охолодженню до встановленої температури. 

У випадку візуального забруднення м’яса заборонено змивати бруд, а потрібно відрізати 
контаміновані частини. 

Шматки м’яса, які були у контакті з підлогою чи іншими забрудненими поверхнями, вважаються 
відходами. 

Контейнери з м’ясом та іншими продуктами не повинні розміщатись безпосередньо на підлозі, 
а лише на чистих платформах, палетах, тощо. 
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Зберігання запакованого та не запакованого м’яса повинне бути організоване таким чином, 
щоб запобігти перехресному забрудненню. 

 

5.18. Мікробіологічні показники 

Оператори ринку повинні діяти відповідно до Наказу № 548 від 19.07.2012 року Міністерства 
охорони здоров’я України «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення 
показників безпечності харчових продуктів». 

 

 

 

РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ 
НАССР 

 

Оператори ринку під час розробки та впровадження процедур, заснованих на принципах 
НАССР, повинні дотримуватися вимог частини ІІІ Наказу № 590 Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 01.10.2012 року «Про затвердження Вимог щодо розробки, 
впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Дані Настанови конкретизують вимоги 
до застосування системи НАССР і надають деякі практичні рекомендації. Ці рекомендації не 
стосуються спрощеного підходу до впровадження процедур, заснованих на принципах 
НАССР.  

Крок 1. Створити групу НАССР. Працівники, які входять до групи, розробляють процедури 
НАССР, проводять навчання, сприяють впровадженню, у деяких випадках можуть самі їх 
впроваджувати. Група має складатися з осіб, які представляють різні підрозділи підприємства, 
від роботи яких залежить безпечність продукції. Кількість учасників: мінімальна – два, на 
малих потужностях (потрібно, щоб була взаємозамінність), максимальна – не обмежено, але 
так, щоб їх раціонально можна було організувати, тому рекомендується не більше шести 
учасників. Обов’язково повинен бути керівник групи з знаннями принципів НАССР (зовнішнє 
навчання). Учасники повинні мати відповідні посади і достатню кваліфікацію для прийняття 
рішень. Діяльність групи НАССР починається у двох напрямках: 

- аналіз існуючих програм-передумов і їх вдосконалення на основі оцінки ризику. 
- виконання підготовчих кроків (2-5) з впровадження НАССР. 

І лише після виконання цих двох завдань група переходить до застосування принципів НАССР. 

Крок 2. Описати продукт. Мінімально необхідний перелік інформації, яка повинна міститись 
в описі продукту: назва, характеристики, пакування, маркування, термін та умови зберігання і 
транспортування, спосіб споживання, спосіб продаж, критичні для безпечності процеси. Це 
свого роду паспорт щодо безпечності продукту, який повинен містити усю інформацію, 
необхідну для відповідності вимогам законодавства.  

Може бути один документ для групи подібних продуктів, якщо він враховує усі відмінності між 
ними. В операторів ринку часто виникає запитання про різницю між описом продукту та 
специфікацією на продукт. Специфікація, як правило, охоплює ширший спектр характеристик, 
які стосуються ще й якості продукту і може бути представлена усім зацікавленим організаціям. 
Не заборонено вибирати будь-який формат опису продукту – головне, щоб уся викладена 
вище інформація була наявною. Опис продукту використовується як джерело інформації про 
продукт під час наступних досліджень НАССР. Типовою помилкою є формальний підхід до 
розробки опису продукту, що не дає змоги ефективно використовувати документ на наступних 
етапах. 
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Крок 3. Ідентифікувати призначене використання. Потрібно встановити, для кого 
призначений продукт, враховуючи чутливі групи населення, та як потрібно його споживати 
(наприклад, термічна обробка). Оператор ринку відповідає за безпечність продукту за умови, 
що він правильно спожитий. Хоча на практиці неправильне споживання продукту важко 
довести, тому деякі оператори ринку враховують це при оцінці ризику. У такому випадку 
доцільно передбачити найбільш ймовірні варіанти неправильного споживання. Призначене 
використання може бути окремим документом чи частиною опису продукту. 

Крок 4. Розробити блок-схему процесу. Призначення блок-схеми – відображення усіх етапів 
технологічного процесу, які здійснюються в рамках відповідальності оператора ринку від 
приймання тварин (чи іншої сировини) до відправлення готової продукції для застосування на 
кожному з них першого принципу НАССР «Аналіз небезпечних факторів». Важливо уникнути 
помилок, які ускладнять блок-схему: 

- не відображати в документі допоміжні процеси (лабораторний контроль, технічне 
обслуговування) – лише технологічні; 

- процеси, які належать до відповідальності офіційних ветеринарних лікарів (наприклад, 
до- і після забійний огляд) не є технологічними процесами; 

- починати схему з етапу приймання сировини та матеріалів, що контактують з продуктом 
(пакувальні матеріали, гази); 

- відображати лише ті процеси, які під відповідальністю оператора ринку (навіть, якщо їх 
здійснює підрядник); 

- фіксуйте процеси, а не обладнання; 
- відобразити місця утворення відходів і їх вилучення з процесу; 
- доцільно позначати на блок-схемі параметри процесів (наприклад, температурні 

режими); 
- після розробки процедур НАССР можна позначити етапи процесу, які є критичними 

контрольними точками. 

Не існує вимог щодо форми представлення блок-схем. Вони можуть розроблятися для 
кожного окремого продукту, групи продуктів, виробничої лінії, цеху. 

Крок 5. Перевірити блок-схему на виробництві. Оскільки блок-схема процесу 
розробляється учасниками групи НАССР, які розуміють технологічні процеси, але, як правило, 
не працюють на всіх дільницях і можуть не знати усіх нюансів, то потрібно звернутись до 
працівників, що безпосередньо працюють у кожному з підрозділів виробництва, і разом з ними 
пройти за технологічним процесом, вносячи правки в документ. Для доказу того, що ця 
процедура виконана, усі залучені працівники своїм підписом затверджують виправлену версію 
документа. 

Крок 6. Принцип 1: Аналіз небезпечних факторів. Це принцип, який значною мірою 
визначає правильність побудови та ефективність усієї системи в цілому. 

Для того, щоб проаналізувати небезпечні фактори, потрібно спочатку встановити, які з них є 
характерними для продукції. Тут також слід враховувати і технологічні процеси. Найкраще 
скласти список небезпечних факторів з їх характеристиками.  

Потенційні небезпечні фактори (невичерпний перелік): 

Небезпечні фактори 

1. Біологічні: 

- Salmonella 
- Listeria monocytogenes 
- Campylobacter 
- S. aureus 
- Trichinella spiralis 
- Toxoplasma gondii 
- Віруси 
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2. Хімічні: 

- Свинець 
- Кадмій 
- Миш’як 
- Ртуть 
- Мідь 
- Цинк 
- Радіонукліди: 
- Цезій 
- Стронцій 
- Пестициди 
- Афлатоксин B1 
- Кормові добавки 
- Нітрозаміни 
- Антибіотики 
- Залишки миючих і дезінфікуючих 

засобів 
 

3. Фізичні: 

- Уламки ін’єкційних голок 
- Уламки кісток та зубів тварин 
- Сторонні предмети персоналу 
- Фекальні забруднення (також 

джерело біологічного 
небезпечного фактора) 

 

Далі, використовуючи блок-схему процесу, потрібно ідентифікувати на кожному з етапів 
технологічного процесу які небезпечні фактори можуть перевищити допустимий рівень і 
встановити контрольні заходи, тобто заходи, які ліквідують, зменшують до прийнятного рівня 
чи запобігають появі небезпечних факторів. Причому слід звернути увагу на наступне: 

- один контрольний захід може використовуватись для декількох небезпечних факторів;  
- один небезпечний фактор може контролюватись декількома контрольними заходами;  
- слід враховувати відкладені контрольні заходи (на наступних етапах). 

Контрольні заходи містяться у програмах-передумовах НАССР та з технологічних інструкціях 
(технічних умов). 

Оператор ринку не несе відповідальності за процеси перевірки, які належать до 
відповідальності офіційних ветеринарних лікарів (наприклад, до- і післязабійний огляд), тому 
ці етапи не входять у процес аналізу небезпечних факторів. 

Наступним завданням серйозності ризику. Необхідно перевірити, чи дозволяють попередньо 
впроваджені програми-передумови, технологічні інструкції та інші заходи запобігти 
перевищенню допустимих норм присутності небезпечних факторів. Якщо так, то на даному 
етапі ризик не є суттєвим і додаткові заходи не потрібні. Якщо контрольні заходи неефективні, 
то слід внести зміни в цей етап процесу, або навіть розглядати його як критичну контрольну 
точку (ККТ). 

Чим вищий негативний вплив небезпечного фактора і вища ймовірність його появи, тим вищий 
ризик. Група НАССР на підприємстві сама визначає границю прийнятності ризику. Тому дуже 
важливо, щоб учасники групи мали необхідні знання про продукт, небезпечні фактори і їх 
вплив на споживача.  

Крок 7. Принцип 2: Встановити критичні контрольні точки  

При виконанні цього принципу до уваги беруться лише ці етапи процесу, на яких існує високий 
ризик. Але це не означає, що всі вони автоматично стають ККТ. Є три ознаки ККТ: 



47 

 

- це етап технологічного процесу, а не допоміжного (прибирання, гігієна персоналу, 
калібрування обладнання та інші програми-передумови є допоміжними процесами); 

- на цьому етапі повинен бути контрольний захід. Не на усіх етапах, де появляються 
небезпечні фактори, можна застосувати контрольні заходи;  

- якщо цей етап виконується неправильно, то продукт буде небезпечним. 

Для визначення ККТ розроблено різні варіанти дерева рішень – набору питань, відповідаючи 
на які можна прийти до висновку, чи є етап ККТ і до нього потрібно застосувати процедуру 
моніторингутощо, а чи лише достатньо змін у контрольних заходах. Законодавство не вимагає 
використання дерева рішень. Визначити ККТ можна з використанням будь-якого логічного 
підходу, базуючись на знаннях про продукт і процес.  

Для потужностей, на яких проходить забій і розбирання м’яса свиней, важливими щодо 
безпечності є наступні процеси: 

- приймання живих тварин або сировини (півтуші у випадку потужностей з розбирання); 
- ошпарювання; 
- зачистка туші; 
- відокремлення голови, розрізання грудної клітки; 
- розрізання туші; 
- перевірка на залишки забруднень; 
- охолодження півтуш (четвертин); 
- розбирання; 
- охолодження. 

Застосування інших принципів НАССР відбувається відповідно до вимог частини ІІІ Наказу № 
590 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 року «Про 
затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів 
(НАССР)» 
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Додаток 

Форми ведення записів (журнали, протоколи), які можна застосовуються для 
підтвердження впровадження та ефективності процедур 

(наведені форми є лише прикладом, оператор ринку може застосовувати інші способи 
ведення документації, у тому числі й електронні форми) 

1. Протокол навчання персоналу 
 

Розробив (ПІБ): Затвердив (ПІБ):  

Посада:  Посада:  Редакція:01 

Підпис: Підпис: Дійсна з: 

 

Дата _________________________ 

 

Тема: ______________________________________________________________________ 

 

Тривалість ________ год 

 

Навчання провів: (ПІБ) _________________________________________________, 
(організація) ______________ 

________________________________________, (посада) 
_______________________________________________ 

 

Учасники навчання: 

№ ПІБ Посада Підпис 

    

 

 

 

 

2. Щоденний огляд тварин 
Дата Огляд провів 

(ПІБ) 
Час Коментарі 
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3. Журнал лікування тварин 

1 В - внутрішньом'язово; П-підшкірно; І-інтраназально, вода, корм 
2 Одужання, смерть, повторне лікування, забій і т.п. 

 
 

4. Журнал вакцинації тварин 
 

1 В - внутрішньом'язово; П-підшкірно; І-інтраназально, вода, корм 
 

5. Журнал обліку лікарських препаратів 
Отримання лікарських препаратів 

Дата 
надходження 

Назва 
препарату 

Номер 
партії 

Постачальник Кількість Термін 
придатності 

Відповідальний 

       

 
Видавання лікарських засобів 

Назва 
препарату 

Номер 
партії 

Кількість 
Термін 

придатності 
Підпис  

відповідального 

     

 
 

 
 

6. Список мийних і дезінфекційних засобів (чи інших потенційно отруйних 
речовин) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Дата № 
тварини 

Діагноз 
(причина) 

Назва 
ліків 

Дозуванн
я 

(см3) 

Спосіб 
введення1 

Виконав Триваліст
ь каренції 

Дата 
закінчення 

каренції 

Результа
т 

лікування
2 

          

Дата № 
тварини 

Вік 
тварини 

Назва 
вакцина 

Дозуванн
я 

(см3) 

Спосіб 
введенн

я1 

Виконав Триваліст
ь каренції 

Дата 
закінчення 

каренції 

         

№ 
п/п 

Назва 
засобу 

Опис 
№ сертифікату 

(висновок МОЗ) 

Правила 
безпечного 
поводження 

Призначен
-ня 

Вихідна 
концен-
трація 

Робоча 
концентрація 
(відповідно до 

об’єкта 
прибирання) 
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7. Контроль температури 

 

Дата Година Місце 
вимірюв

ання 

Темпе-
ратура 

 

Продукт (за умови невідповідності 
температури в камері) 

 

Підпис  

Назва Температура  

       

 
 

8. Журнал проведених робіт з контролю шкідників 

Дата Вид робіт 
Місце проведення робіт 

(номери засобів) 
Використані активні 

речовини  
ПІБ 

виконавця 

     

 

9. Журнал фіксування заходів розбивання скла та крихкого пластику 

Дата 
Зупинка 
лінії з..до 
(год, хв.) 

Повідомлення 
надійшло о 

(час) 

Назва 
предмету 

що 
розбився 

Механік 
необхідний 

(так/ні) 

Прибирання 
проведено, 
сторонніх 

предметів не 
виявлено, 

підпис 

Допуск до 
роботи дав, 
ПІП, підпис 
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10. Журнал огляду працівників на наявність відкритих ран та опіків рук і симптомів 
інфекційних захворювань та допуску до роботи 

Дата Зміна ПІБ 
контролера 

ПІБ виявленого хворого Підпис 
контролера 

Підпис 
виявленого 
хворого 

Виявлені 
працівники без 
робочого одягу 

або робочий 
одяг працівників 

у 
невідповідному 

стані. (ПІБ 
працівника, 

причина 
невідповідності, 

дії) 

Рани, опіки Ознаки 
інфекційних 
захворювань, 
контакти з 
хворими 
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11. Анкета для відвідувачів. 
1. Чи наявні у Вас ознаки інфекційних захворювань (розлад шлунку, діарея, симптоми 
гострих вірусних респіраторних захворювань)? 
 

ТАК                       НІ 
 
2. Чи контактували Ви протягом останніх 7 днів з особами, у яких були ознаки 
інфекційних захворювань? 
 

ТАК                       НІ 
 
3. Чи наявні у Вас відкриті рани та опіки відкритих ділянок шкіри? 
 

ТАК                       НІ 
 
4. Чи ознайомились Ви з правилами поведінки для відвідувачів під час візиту у виробничі 
приміщення? 
 

ТАК                       НІ 
 
 
Своїм підписом Ви підтверджуєте правдивість наданої Вами інформації та зобов’язання 
дотримуватись правил поведінки для відвідувачів під час візиту у виробничі приміщення. 
 
 
ПІБ: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Підпис: ___________________________________________________________________ 
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12. Прибирння 

№ 
п/п 

Найменування 
приміщення 

(обладнання) 

Періодичніст
ь прибирання 

Робочі 
розчини 

Порядок 
прибирання 

Відповідальний 
за виконання 

Перевіряє 
виконання 

       

       

 

13. Огляд і профілактика обладнання 
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