
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку агропромислового комплексу Украї-

ни проблема якості молока набуває особливо-

го значення і її вирішення стає загальнодержа-

вним завданням. Отже, проблему якості моло-

ка необхідно розглядати комплексно. Під якіс-

тю молока потрібно розуміти його склад, влас-

тивості, харчову цінність і засвоюваність, на-

явність небажаних та сторонніх включень і 

речовин, що потрапляють у нього із зовні. В 

значній мірі якість молока залежить від умов 

одержання і зберігання та багатьох інших фак-

торів. У даний час проявляється тенденція до 

підвищення в молоці не властивих йому ком-

понентів. Це пояснюється багатьма причина-

ми: різноманітні лікарські і стимулюючі пре-

парати, мінеральні та органічні добрива, засо-

би боротьби з сільськогосподарськими шкід-

никами, хіміко-біологічні засоби підвищення 

цінності кормів, дезинфікуючі засоби для об-

робки приміщень ферм, миючі і дезинфікуючі 

засоби для доїльних апаратів і обладнання та 

ін. Надлишкова кількість деяких із цих речо-

вин можуть виявитись у молоці, попавши в 

нього з організму тварини або з зовнішнього 

середовища. Особливо недопустимі в молоці 

такі компоненти, як афлатоксини, антибіоти-

ки, пестициди, лікарські і миючі засоби [1, 2, 

3, 4]. 
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Упродовж 2012-2014 років вивчені показники санітарної якості молока в умовах державної 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Березінського ринку м. Дніпропетровськ. 

Виявлено невідповідність діючому стандарту зразків за кислотністю, механічним і 

бактеріальним забрудненням. При контролі натуральності молока встановлено його 

фальсифікацію содою, перекисом водню, крохмалем, борошном, розбавленням водою. Для 

продажу на ринку надходить молоко, одержане від корів, хворих на мастит; при дослідженні 54 

проб молока таких випадків виявлено 4 (7,4%) 
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Мета досліджень: вивчення санітарної і 

товарної якості молока, яке надходить для реа-

лізації на Березінський ринок міста Дніпропет-

ровськ, а також проведення ветеринарно-

санітарної експертизи та виявлення фальсифі-

кації молока. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріа-

лом для досліджень було молоко, яке надхо-

дить для реалізації на Березінський ринок і 

піддається обов’язковій ветеринарно-

санітарній експертизі. 

У середніх пробах молока визначали вміст 

жиру, білка і сухої речовини, з фізико-

хімічних показників молока – кислотність, гу-

стину, механічне і бактеріальне забруднення. 

Крім цього, проводили дослідження з виявлен-

ня молока корів, хворих на мастит та фальси-

фікації водою, содою, крохмалем і борошном, 

перекисом водню за загальноприйнятими ме-

тодами. 

Результати досліджень. Емпіричним шля-

хом вивчені статистичні дані державної лабо-

раторії ветсанекспертизи (ДЛВСЕ) Березінсь-

кого ринку м. Дніпропетровськ щодо прове-

дення ветеринарно-санітарної експертизи мо-

лока і молочних продуктів за 2012-2014 дослі-

дні роки. Кількість випадків забракованого 

молока і молочних продуктів наведені на 

рис.1.  
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При підозрі на фальсифікацію спеціалісти 

ДЛВСЕ проводили хімічне і бактеріологічне 

дослідження молока і молочних продуктів. За 

вказаний період проведено 438 хімічних аналі-

зів проб молока і 1103 проб молочних продук-

тів. Значно менша кількість відібраних серед-

ніх проб молока і молочних продуктів піддава-

лась бактеріологічному дослідженню: 2012 

році – 25 і 40 досліджень, у 2014 році – 36 і 55 

відповідно. 

Нами проведено дослідження санітарної і 

товарної якості 48 проб молока, яке надходить 

для реалізації на ринок. Із санітарних показни-

ків якості молока визначали ступінь чистоти, 

кислотність і бактеріальне забруднення. 

Ступінь чистоти відображає санітарні умо-

ви одержання молока і характеризується наяв-

ністю механічних домішок. 

Отже, ступінь чистоти молока необхідно 

вважати одним із головних показників при ви-

значенні його санітарної якості. 

Вивчаючи санітарну якість молока нами 

визначено, що з 54 досліджених проб у 39 ви-

падках молоко І-ої групи чистоти або 72,2%; 6 

проб молока  ІІ-ої групи чистоти, що складало 

11,8%, а у дев’яти випадках (16,7%) молоко 

брудне, тобто ІІІ-ої групи (вочевидь при одер-

жанні молока господарства не дотримуються 

основних санітарно-гігієнічних умов утрима-

них корів, а молоко піддають недостатній пер-

винній обробці, особливо фільтруванню). 

За кислотністю досліджувані проби молока 

значно відрізнялися. Так, 4 проби молока мали 

кислотність меншу 16оТ, що склало 5,5% від 

всієї кількості досліджених проб. Це вказує на 

те, що молоко фальсифіковане або одержане 

від хворих корів. У два рази більшу кількість 

молока – 13,0% (сім випадки) – було представ-

лено до ветеринарно-санітарної експертизи, 

що мало кислотність понад 20оТ, тобто не від-

повідало другому ґатунку за ДСТУ 3662-97. 

Кількість молока вищого і першого ґатунків 

становила відповідно 70,4 та 11,1%. Це вказує 

на те, що у більшості випадків (81,5%) молоко 

натуральне, свіже, одержане від здорових ко-

рів. 

Для встановлення бактеріального забруд-

нення молока нами проведено дослідження 

відібраних середніх проб у першу чергу з тих 

селищ, де молоко не відповідало за ступенем 
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Рис.1. Кількість випадків забракованого молока і молочних продуктів на Березінському 
ринку м. Дніпропетровська  
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чистоти і кислотністю вимогам стандарту ви-

щого, першого та другого ґатунків і порівню-

вали з молоком, яке відповідало цим вимогам. 

Визначення проводили редуктазною пробою. 

За бактеріальним забрудненням лише 40% 

проб молока відповідало вищому класу, у 3 

випадках (7,5%) молоко було третього класу; 

кількість молока другого і першого класу ста-

новила 52,5% (42,5 + 10,0) (рис.2). 

Ступінь бактеріального забруднення моло-

ка є найголовнішим показником його санітар-

но-гігієнічної якості. Скисання молока, а та-

кож зміна його запаху і смаку виникають у ре-

зультаті розвитку в ньому мікроорганізмів, для 

яких молоко є хорошим живильним середови-

щем.  

На будь-якому етапі одержання, зберігання, 

транспортування і переробки молока постійно 

існує небезпека попадання у нього мікроорга-

нізмів. 

У щойно видоєному молоці знаходиться 

незначна кількість мікроорганізмів, які попа-

дають у нього безпосередньо з вим’я або із зо-

внішнього середовища і шкіри тварини, води, 

посуди, повітря рук і одягу обслуговуючого 

персоналу. 

Отже, найважливішим показником санітар-

но-гігієнічних умов одержання і зберігання 

молока є його бактеріальне забруднення. 

З метою встановлення товарної якості мо-

лока, яке реалізовується на Березінському рин-

ку з індивідуального сектора ми провели ви-

значення вмісту білка, жиру і сухої речовини. 

За товарними показниками молоко, яке про-

дається на Березінському ринку в основному 

відповідає вимогам стандарту. Так, з вмістом 

білка у кількості 2,9-3,1% було доставлено 

55,5% – молока, a 44,5% – з вмістом 3,2-3,3%. 

Кількість жиру у досліджуваних пробах моло-

ка коливалась від 3,1 до 3,8%. Більше середніх 

проб молока було з вмістом жиру 3,1-3,4%, 

тобто 32 або 59,2%, а у 22 проб (40,8%) вста-

новлено від 3,5 до 3,8% жиру. 

Вміст білка і жиру впливає на кількість су-

хої речовини в молоці. Кількість сухої речови-

ни в молоці коливається від 11,5 до 12,6%; бі-

льша половина (53,7%) досліджуваних серед-

ніх проб молока була з вмістом сухої речовини 

у кількості 11,5-12,0%, а менша половина 

(46,3%) – з вмістом 12,1-12,6%. 

Враховуючи одержані результати дослі-

дження санітарної і товарної якості молока, 

нами проведено контроль його натуральності. 

У досліджуваних пробах молока виявляли на-

явність соди, перекису водню, крохмалю і бо-

рошна, розбавлення молока водою, а також 
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Рис.2. Бактеріальне забруднення молока, яке доставлене для реалізації на Березінський 
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виявляли молоко корів, хворих на мастит. 

Аналізуючи результати досліджень з вияв-

лення фальсифікацій молока можна зробити 

висновок, що іноді на ринок поступає для про-

дажу розбавлене молоко водою, а також до 

нього додають соду, перекис водню, крохмаль 

і борошно. Соду і перекис водню додають з 

метою припинення мікробіологічних процесів 

у молоці, крохмаль і борошно – для підвищен-

ня густини молока. Розведення молока водою 

виявлено у 14 випадках із 54 досліджених 

проб, що склало 25,9%. Фальсифікацію молока 

содою, перекисем водню, крохмалем і борош-

ном встановлено у 18 середніх пробах молока. 

На санітарну якість молока значний вплив 

має захворювання корів на мастит, особливо 

субклінічну форму. Економічні збитки від цьо-

го захворювання складається не тільки із зни-

ження молочної продуктивності і якості моло-

ка, але й з вибраковування хворих і перехворі-

лих тварин. Найбільш небезпечними є субклі-

нічні мастити, які крім нанесення матеріально-

го збитку становлять небезпеку для здоров’я 

людини, особливо для дітей. 

Зовнішні ознаки молока при субклінічному 

маститі майже не відрізняються від нормаль-

ного, а у тварин відсутні клінічні ознаки захво-

рювання. Тому слід приділяти увагу своєчас-

ному виявленню цієї форми маститу.  

Враховуючи це, ми провели дослідження 

молока на субклінічні форми маститу, де з 54 

проб 4 дали позитивну та 4 – сумнівну реакції 

на захворювання вим’я. 

Відомо, що в молоці, одержаному від корів 

хворих на мастит, зменшується кількість су-

хих речовин, казеїну, молочного цукру, каль-

цію, фосфору, що має значний вплив на техно-

логічні властивості молока, зокрема в певній 

мірі сповільнює сичужне зсідання молока. 

Висновки: 
1. За 2012-2014 роки в державній лаборато-

рії ветеринарно-санітарної експертизи Березін-

ського ринку м. Дніпропетровськ зроблено 

14151 експертиз молока і 8689 молочних про-

дуктів. Санітарна якість молока в 30% випад-

ках не відповідає вимогам діючих стандартів 

за кислотністю, механічним і бактеріальним 

забрудненням. Забраковано 241 кг молока і 

496 кг молочних продуктів.  

2. При контролі натуральності молока вста-

новлено його фальсифікацію содою у 9 

(16,7%), перекисом водню – 3 (5,5%), крохма-

лем і борошном – 6 (11,1%), а розбавленням 

водою – у 14 випадках (25,9%). 

3. Для продажу на ринку надходить молоко, 

одержане від корів, хворих на мастит; при до-

слідженні 54 проб молока таких випадків ви-

явлено 4 (7,4%), підозрілих у захворюванні – 4 

проби (7,4%). 

4. За показниками товарної якості молоко, 

що реалізується на Березінському  ринку в ці-

лому, відповідає вимогам діючого стандарту – 

вміст білку коливається в межах 2,9-3,3%, жи-

ру – 3,1-3,8%, а сухих речовин 11,5-12,5%.  
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В течение 2012-2014исследуемых лет изучены показатели санитарного качества молока в ус-

ловиях государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Березинского рынка 

г. Днепропетровска. Выявлены несоответствующие действующему стандарту образцы по ки-

слотности, механическим и бактериальным загрязнителям. При определении контроля нату-

ральности молока выявлена его фальсификация содой, перекисью водорода, крахмалом, порош-

ком, разбавлением водой. Для продажи на рынок поступает молоко, полученное от коров, боль-

ных маститом; при исследовании 54 проб молока таких случаев выявлено 4 (7,4%) 
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