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Вступ 

        Екологічна безпека оточуючого середовища і захист людини від впливу 

негативних природних та антропогенних факторів стає однією з головних 

проблем сучасності. Екотоксиканти в організм людини потрапляють  головним 

чином з продуктами харчування  [38,41]. Як наголошують Хицька О.А., 

Букалова Н.В.[46], Котелевич В.А. [27,35,44]. Проблема токсикологічної 

безпеки продуктів тваринництва набуває особливої актуальності в умовах 

нинішнього тотального забруднення навколишнього середовища. Якість і 

безпечність харчових продуктів та  забезпечення населення України в 

постчорнобильський період екологічно чистою  продукцією є особливо 

актуальною [29-32]. Вкрай гостро постає це питання в найбільш постраждалих 

районах Поліського регіону. Адже за рахунок тваринницької  продукції до 

організму людини надходить 80%  137 Cs [2,3,11,15,20,27-31,33]. Саме тому 

головна мета системи НАССР (Hazard Analysis and Critical  Control Point)  - 

контроль   та попередження небезпечних факторів, які знижують якість  

сільськогосподарської  продукції  від моменту  отримання сировини до 

виробництва готового подукту  та його реалізацію населенню. 

         Згідно даних глобального індексу продовольчої безпеки, який готується 

авторитетним міжнародним виданням  The Economist, що враховує такі 

показники, як фізична і фінансова доступність продовольства, його якість і 

продовольча безпека, Україна з 2013 р. по 2017 р. опустилась на 63 місце ( в 

2013 р. займала 43-е місце) і це є найгірший показник серед європейських країн  

(Черниш Р.Ф., 2018). 

       Продовольча безпека – якісна характеристика динамічного стану відкритої 

соціально-економічної системи, базовий критерій ефективності державної 

стратегії якісного продовольчого забезпечення, реалізації національних 

інтересів, підтримки дієздатності суб´єктів  господарювання, збереження 

системи  життєзабезпечення населення та необхідна умова функціонування 

національної економіки  в режимі розширеного відтворення. Завдання 

продовольчої безпеки стосується збереження суверенності, незалежності 
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держави й тісно пов´язані з правом власності українського народу на землю. 

Підвищення продовольчої безпеки гарантує  охорону здоров´я та збільшення 

тривалості життя (Фоміна К.О., Мірзоєва Т.И., 2018; Котелевич В.А., 2010, 

2015-2018).  

         Про  негативну  динаміку в галузі продовольчої безпеки  говорять і 

вітчизняні експерти. Так, фахівці Асоціації тваринників України провели 

опитування серед експертів з метою оцінки ефективності діяльності протягом 

2017 р. Міністерства аграрної політики і продовольства, ключовим завданням 

 якого  є забезпечення продовольчої безпеки країни. 52% експертів поставили 

міністерству незадовільну оцінку, хоча при цьому 39% висловилися про роботу 

позитивно і лише 10% не визначилися з відповіддю  [46], 

       Поряд з вищезазначеним, аналіз наявної інформації свідчить, що через 

прогалини законодавчого регулювання системи державного контрою за 

безпечністю та якістю харчових продуктів створюються реальні загрози 

національній безпеці в частині належного соціального захисту та передумов до 

погіршення стану здоров´я  населення, що визначено ЗУ «Про основи  

національної безпеки  України». Зокрема, у 2017 р. на територію Житомирської 

області було постачання за бюджетні кошти до навчальних, лікувальних та 

санаторних  закладів  під виглядом вершкового масла небезпечної  для життя та 

здоров´я  продукції  - суміш сполук на основі транс-жирів. Встановлено, що 

Україна, поряд із США, є  одним з найбільших у світі  імпортерів транс-жирів  

 [ Черниш Р.Ф., 2018]. 

          Як  наголошують вчені [1,9,20,27-29,35,44], одна з приорітетних задач 

сучасної науки і практики є обмеження потрапляння у їжу людини продуктів 

харчування, які містять токсичні елементи, пестициди,мікотоксини, 

антибіотики, радіонукліди  ті інші шкідливі речовини. В рішенні цієї проблеми 

важливою складовою  є отримання   безпечних продуктів тваринництва і 

рослинництва. В зв´язку з цим  збільшується необхідність моніторингових 

досліджень з виявлення сільськогосподарських зон з підвищеним рівнем 

забрудненості продукції тваринництва та рослинництва, вивчення 
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трансформації небезпечних забруднювачів  в ланцюзі : грунт - рослини - 

тварини - продукція; розробки  більш  сучасних методів  їх індикації, 

удосконалення нормативної та методичної бази  проведення  досліджень; 

створення та удосконалення системи контролю якості сільськогосподарської 

продукції і проведення комплексних заходів, які забезпечать охорону здоров´я  

населення, екологічну безпеку оточуючого середовища і ветеринарне 

благополуччя тваринництва [3,8,11,12,15,16,20,23,27-31],. На думку цих вчених, 

використання комплексу заходів з моніторингу та контролю токсичних речовин 

в біологічних об´єктах  дозволить мінімізувати накопичення основних 

екотоксикантів  в кормах і продукції тваринництва, що буде сприяти 

отриманню  безпечних продуктів харчування і охорони здоров´я  населення. 

Хицька О.А., Букалова Н.В. [46], Котелевич В.А.[21,24,28-32,34,35] також 

зазначають, що велике практичне значення має проведення систематичного 

моніторингу та широке інформування населення і спеціалістів щодо вмісту 

забруднювачів у продуктах харчування.         

          Отже, важливою  передумовою  збереження  здоров´я населення  є 

виробництво та реалізація  безпечних харчових продуктів. Саме тому це 

питання залишається  першочерговою    загальнодержавною  проблемою  

України. 

 Для  усунення  ризику  небезпек  споживача продукції  необхідно  

удосконалювати  систему контролю сировини, яку використовують  для 

виготовлення  продуктів, за показниками безпеки на всіх етапах  виробництва.                                     

Основою гарантування безпеки харчової  продукції в Україні залишається 

система моніторингу  санітарно-небезпечних збудників та залишкових 

кількостей токсичних речовин.  

        Беручи до уваги вищезазначене, мета нашої  наукової роботи   визначити  

за  результатами моніторингових та власних досліджень  актуальні проблеми 

якості та безпечності харчових продуктів  в Житомирському регіоні  і  

розробити  технологію обробки сухих та свіжих грибів для зменшення вмісту  

137Cs в них. 
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1. Огляд літератури 

1.1 Нормативно-правові акти щодо безпечності і якості 

харчових продуктів 

У процесі реалізації заходів, що проводяться Урядом України з  метою 

інтеграції до Європейського Співтовариства, надзвичайно важливим є забез- 

печення безпечності та якості продуктів харчування. Вирішення такого питан- 

ня, як модернізація систем безпечності і якості харчових продуктів тваринного 

й рослинного походження дало б змогу не лише забезпечити продовольчу без- 

пеку країни в умовах євроінтеграції аграрного сектора економіки, але й підви- 

щити конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на 

міжнародному ринку.  

        Така позиція в Україні підкріплена належним законодавчим забезпечен- 

ям. Так, у лютому 2002 року ухвалено «Постанову ЄС №178/2002 року про 

визначення загальних принципів і вимог харчового кодексу, створення Європей 

ського  органу для безпечності продуктів харчування і встановлення заходів 

для безпеки харчових продуктів» [11]. 

  Впродовж 2005-2006 рр. прийняті закони України, які регламентують 

вимоги щодо державного контролю та нагляду за харчовими продуктами, а 

саме: "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 06.09.2005 № 2809-

IV;- "Про ветеринарну медицину" від 16.11.2006 № 361-V; в кінці 2005 р. – 

«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»: "Про 

карантин рослин" від 19.01.2006 № 3369-IV.  Вказані закони України 

гармонізовано до міжнародних вимог, зокрема до Угоди СОТ про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів та до Санітарного кодексу наземних 

тварин Міжнародного Епізоотичного Бюро. У 2007 року було підготовлено 

проект Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми 

проведення моніторингу залишкових кількостей препаратів та забруднюючих 

речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а 
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також в харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі на 2008-2013 

роки, яка схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 

№ 1033-р. Відповідно до нього 2008 року заплановано внести на розгляд Уряду 

проект Закону України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму 

проведення моніторингу залишкових кількостей препаратів та забруднюючих 

речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а 

також в харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі на 2008-2013 

роки". 

Чинники,що впливають на формування якості, є основою систематичного 

вдосконалення системи організації виробництва, яка органічно поєднує в собі 

підсистеми забезпечення і контролю якості продукції, що випускається. 

          Спираючись на досвід національних організацій у сфері стандартизації, 

забезпечення та управління якістю, Міжнародна організація з стандартизації 

розробила та в 1987 р. видала перші п’ять стандартів ІSО серії 9000. Вони стали 

основою для досягнення стабільної якості будь-яким підприємством. Цими 

стандартами було встановлено, що кожне підприємство повинно вирішувати 

три головні завдання у сфері якості: 

1) підтримувати якість продукції і послуг на рівні, що забезпечує постійне 

задоволення встановлених ним вимог споживача, які передбачаються; 

2) забезпечувати керівництву впевненість у тому, що необхідна якість 

досягається і підтримується на заданому рівні; 

3) забезпечувати споживачу впевненість у тому, що запланована якість 

продукції, яка постачається, досягається або буде досягнута, якщо це 

передбачено контрактом. 

 Міжнародна організація стандартизації розробила ІSO 22000:2005  

«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 

організацій харчового ланцюга», який з квітня 2007 р. чинний як ДСТУ ІSO 

22000:2007,зазначає, що чинник у харчових продуктах небезпечний  може 

з´явитися на будь який ланці харчового ланцюга. 
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За виробництво неякісної продукції вітчизняні законодавчі органи 

неодноразово намагались ввести карну відповідальність і тільки у 2013 році був 

розглянутий на верховній Раді проект Закону «Про відповідальність за 

виробництво неякісної продукції». Він передбачає підвищити відповідальність 

виробників за якість продукції внесенням відповідних змін у 13 законодавчих 

актів України: закони «Про безпечність  і  якість харчових продуктів», «Про 

вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції, «Про ветеринарну медицину» 

тощо [1].                       

З 20 вересня 2016 року вступив в дію ЗУ «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», згідно якого  

відповідальність за безпечність та якість харчових продуктів повністю 

покладено на виробника. Отже, необхідно зазначити, що що однією із причин 

виробництва та реалізації недоброякісних харчових виробів є недосконалість 

ветеринарно-санітарного контролю в умовах виробництва [11]. За даними 

комітету Охорони прав споживачів в Україні близько 80 % харчових продуктів 

фальсифіковано. Найчастішою підробкою є заміна харчового продукта 

замінниками іншого виду та  нижчої якості . Така фальсифікація частіше 

відбувається під час виробництва ковбас  [11].  (Кравців  Р.І.,Коваль Г.М. [10].  

Підсумовуючи,  вищенаведене, необхідно зазначити:  система контролю 

якості та безпечності  харчових продуктів, що добре  була  налагоджена  і, 

практично, діє у нашій державі, в сучасних умовах малоефективна і не може 

надати  відповіді на вже виниклі та постійно виникаючі проблеми у галузі 

безпеки продовольства. Адже згідно з міжнародними вимогами контролювати 

тільки якість продукції недостатньо. Необхідно впроваджувати нові системи 

управління безпечністю та якістю продукції в сучасному виробничому процесі. 
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1.2 Екологічні аспекти якості та безпеки  

харчових продуктів 

Один з найважливіших продуктів харчування  є м'ясо, як джерелом 

незамінних амінокислот. При певних умовах воно перетворюється в джерело 

токсикоінфекцій та токсикозів, особливо якщо отримане від вимушено тварин 

 [ 24, 30 ]. Серед глобальних проблем сучасності екологічні аспекти займають 

одну з провідних ланок. Одним з яких є безпека та якість харчових продуктів  

постчорнобильський період [2-4]. Поширення радіоактивних речовин після 

аварії на ЧАЕС повітряними масами, обмежена інформація про радіологічний 

стан довкілля, необізнаність людей з ефективними засобами індивідуального 

захисту спричиняють отримання населенням радіаційного опромінення [1]. 

Одним із заходів радіаційного захисту населення є контроль за вмістом 

радіонуклідів у харчових продуктах потерпілих районів Житомирської 

області,Важливим фактором, як наголошує Котелевич В.А.[ 21,24,28-32,34,35], 

який визначає якість м’яса останнім часом, є забруднення його радіоактивними 

речовинами, які по харчовому ланцюгу надходять до організму людини (рис.1). 

Найбільшу небезпеку з точки зору радіотоксикології після аварії на і ЧАЕС 

мають 90Sr і 137Cs . Ці радіонукліди відрізняються високою біологічною 

рухливістю і відносяться до довго живучих. За даними Прістера Б.С., 

Кашпарова В.О., Надточія П.П., та ін. [45], продукти тваринництва займають 

70-90% у внутрішньому опроміненні людини. Тому, як зазначають Булгаков 

Л.А., Прістер Б.С., Архипов Н.Б. [7], вивчення динаміки концентрації 

радіонуклідів у м'ясі та інших продуктів забою у поставарійний період має 

проводитись постійно, щоб поповнити існуючі наукові дослідження і для 

втілення конкретних знань щодо раціонального зниження їх кількості в 

м'ясі.Останніми роками значно поширилась торгівля, стихійно виникають 

невпорядковані та безконтрольні ринки, створюються примітивні бойні, тому 

контроль питомої активності продуктів забою та їх санітарної якості 

здійснюється не в повному обсязі. За даними Котелевич В.А.[21,24,28-32,34,35],   

впродовж 2008 – 2010 рр. на ринках Житомирської області не допущено до 
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реалізації 20,78 т молока і молочних продуктів, в т.ч. утилізовано 10,83 т 

молока і молочних продуктів, решта – 9,95 т направлено на знешкодження. 

Причинами вибраковки молока і молочних виробів були: незадовільні 

органолептичні та радіометричні показники, механічне і бактеріальне 

забруднення, фальсифікація, домішки молока від хворих на субклінічні мастити 

тварин, невідповідність за вмістом жиру, рівню кислотності, порушення 

термінів реалізації. Автор звертає увагу фахівців ветеринарної медицини на 

низький рівень санітарної культури при отриманні молока у господарствах та 

приватному секторі. Результати моніторингових досліджень Котелевич В.А.  

[12,13,19,29-32,35] щодо показників безпеки (наявність хлорамфеніколу, 

сульфаметазину, нітрофуранів, стрептоміцину і тетрацикліну) при виробництві 

сировини та продуктів харчування відділом 

 

 

ветсанекспертизи в Житомирській обласній державній лабораторії 

ветеринарної медицини за 2008 – 2010 рр. свідчать про те, що молоко і молочні 

вироби є безпечними. Перевищення за вмістом 137Cs були зареєстровані лише у 

молоці сирому Житомирською обласною державною лабораторією 

ветеринарної медицини (8 випадків), а також у декількох районах 

Житомирської області: Народицький ринок – 55 випадків, Малинською РЛ – 5, 

Малинський ринок – 1, Лугинський ринок – 1, Коростенський ринок – 1. ( рис. 

2). 
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Рис. 1 Питома вага проб М'ЯСА з перевищенням допустимих рівнів по Cs-137 у середньому 

по Житомирській області, в %
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Їстівні гриби та лісові ягоди відіграють велике значення у харчуванні 

населення, адже вони утримують майже усі необхідні організму людини 

речовини [12,13]. 

           Котелевич В.А. [12,13,19,29-32,35]  зазначає, що основне джерело 

радіонуклідів 137Cs для населення потерпілих в наслідок аварії на ЧАЕС 

районах Житомирської області є лісові гриби та ягоди (рис. 3,4). 

 

 

              ХХІ сторіччя, яке наступило, характерне тим, що особливо гострою стає 

проблема безпосереднього негативного впливу забрудненості оточуючого 

середовища на здоров'я людини. Людина стає екологічно залежною. Вплив 
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екології довкілля на здоров'я людини зводиться до впливу атмосфери, 

екологічної чистоти і природної біоенергетики продуктів харчування, в тому 

числі і їх якості. Інтенсивний розвиток промисловості, техногенні катастрофи 

(як приклад - аварія на ЧАЕС), хімізація сільського господарства, 

автомобільний транспорт у містах - все це приводить до того, що в оточуючому 

середовищі проявляються у великих кількостях хімічні сполуки, шкідливі для 

організму людини. Проте, успіхи науки дозволяють регулювати вміст цих 

шкідливих речовин і доводити їх концентрацію до безпечних речовин. Це 

стосується як всього оточуючого середовища, так і окремих харчових 

продуктів. Значна частина чужорідних речовин поступає в організм людини з 

їжею (важких металів і радіонуклідів до 70%), інгаляційним шляхом (до 28% 

радіонуклідів на контрольованих територіях) [1,9] 

 

  

  

Наслідками порушення якості і структури харчування населення в 

постчорнобильський період є скорочення середньої тривалості життя, зниження 

працездатності дорослого населення, але самим важливим наслідком є 

погіршення стану здоров'я і рівня інтелектуального розвитку дітей і, таким 
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чином, зниження інтелектуального і фізичного потенціалу нації в цілому.  

Інформація населення  про радіологічний стан довкілля після аварії на ЧАЕС  і  

надходження радіоактивних речовин по ланцюгу  ґрунт → рослина → тварина 

→ людина, обізнаність людей щодо  ефективних засобів  індивідуального 

захисту  є актуальною проблемою сьогодення [2-5]. А  питання інформування 

громадян щодо якості харчових продуктів в постчорнобильський період  є 

першочерговим. Потрібні прості, зрозумілі звичайній людині відповіді на  

питання, які її більше всього тривожать, а саме: що показують зразки продуктів 

сьогодні  та які  заходи необхідно проводити  для  зменшення вмісту 

радіоактивних речовин в них [6-8]. Одним із заходів радіаційного захисту  

населення  є контроль за вмістом радіонуклідів у харчових продуктах 

потерпілих районів Житомирської області, інформування населення  та 

пропаганда   методів зменшення вмісту цезію – 137 в них. 

            

1.3  Щодо  корисгості кролятини  для  населення у змінених 

екологічних умовах Поліського регіону 
 

Проблема забезпечення населення України в постчорнобильський період 

екологічно чистою тваринницькою продукцією є особливо актуальною. 

Особливо гостро постає це питання в найбільш постраждалих районах 

Поліського регіону. Адже за рахунок тваринницької продукції до організму 

людини надходить 80% цезію-137. 

За всіма параметрами у вирішенні цієї проблеми, на  думку Котелевич 

В.А [15,18,22,25-27], відповідає м'ясо кролів. Серед усіх видів м’яса по білковій 

поживності, соковиості, ніжності, смаку і засвоюваності кролятина займає одне 

з перших місць. Біологічна цінність кролятини обумовлена не лише високим 

рівнем протеїну, але й найкращим співвідношенням повноцінних та 

неповноцінних білків. 

Слід зазначити, що в кролятині є всі незамінні амінокислоти, важливість 

яких обумовлена їх функціями в організмі людини. В окороку і поперекових 

м’язах кролів міститься більше валіну, триптофану, метіоніну і гістидину та 
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треоніну, а у м’язах лопаткової частини, грудей і спинних – аргініну та 

фенілаланіну. Валін приймає участь у функціонуванні нервової системи, 

підтримує тонус м’язів. Фенілаланін та тирозин допомагає у синтезі гормонів 

тироксину та адреналіну. Метіонін та цистин контролюють обмін сірки, 

стимулюють процеси синтезу креатину та адреналіну 15,22.  

Великою перевагою кролятини є те, що вона пісний дієтичний продукт і 

містить 25 мг холестерину на 100 г м’яса 25,27 на відміну від м’яса інших 

тварин (50–70 мг/100г). При високому вмісті повноцінного білка м’ясо кролів 

порівняно низькокалорійне, що особливо важливо для людей старшого віку, 

дітей, а також тих, хто швидко набирають вагу. Якщо в 100 г кролятини 168 

Ккал, то в 100 г яловичини – 274-335 Ккал, баранині – 139 Ккал, свинині – 389 

Ккал 18,26. 

Дисбаланс поживних речовин збільшує захворюваність людей різного 

віку атеросклерозом, гепатитом, холециститом. М’ясо кролів найкраще 

відповідає вирішенню цієї проблемі, зокрема підвищенню білкового живлення 

та зменшенню жирів і насичених жирних кислот 1–4. 

Кролятину рекомендують вживати при самих суворих дієтах: гастритах, 

виразковій хворобі 12-палої кишки, колітах, захворюваннях печінки і жовчних 

шляхів, нирок, гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, уремії та ін. 3. 

Вона багата вітамінами групи В, а також РР і Е. В 100 г кролятини – 0,79 

мг вітаміну Е (у інших видах м’яса – 0,5 мг/100 г), який уповільнює процеси 

старіння. 

Багата кролятина макро- та мікроелементами. Заліза, що приймає участь в 

утворенні гемоглобіну, в ній майже у 2 рази більше, ніж у свинині 4. 

У вирішенні проблеми дієтичного, повноцінного харчування населення, 

особливо дітей та людей похилого віку, в екологічно небезпечних умовах 

навколишнього середовища кролятина повинна займати провідне місце[].. 

 Найбільш важливим є те, що кролятина найменше накопичує 

радіонукліди. Радіометричними дослідженнями Котелевич В.А. [15,18,22,25-27                                                                                                                           

]. встановлено, що питома активність м'яса кролів 4-ох місячного віку, які 
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вирощувалися в потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС північних районах 

Житомирської області, була на рівні 8,8±0,8 Бк/кг за вмістом 137Cs та 3,5±0,74 

Бк/кг за вмістом 90Sr. В м'ясі кролів старшого віку ці показники становили 

12,3±1,29 і 8,2±1,59 Бк/кг (при нормі 200 і 20 Бк/кг) відповідно . 

Отже, у вирішенні проблеми дієтичного повноцінного харчування,  

особливо дітей та людей похилого віку, в екологічно небезпечних умовах 

навколишнього середовища кролятина повинна займати провідне місце. 

 

2. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Матеріал і методи досліджень 

Моніторингові  та власні дослідження по темі роботи проводили на базі 

філії кафедри  Житомирській  регіональній державній лабораторії Державної  

служби з питань безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів 

(ЖРДЛДПСС).     

Матеріалом наших досліджень була звітна документація вищезазначеної 

лабораторії, державних лабораторій ВСЕ господарчих ринків  м. Житомир і 

Житомирської області; зразки м’ясних та молочних продуктів, грибів . 

Дослідження включали: статистичні, органолептичні, фізико-хімічні, 

радіологічні  та контроль за показниками безпеки (токсичні елементи, 

антибіотики, мікробіологічні показники) за загальноприйнятими методами. 

Радіологічні  дослідження зразків проводили на приладі  УСК  Гама-плюс 

№0502 Б-Г. Сухі гриби вимочували у воді у співвідношенні 1:5 впродовж 12 

годин і проварювали після цього у новому розчині води в такому ж 

співвідношенні впродовж 10-15 хвилин.  За іншим методом,  сушені білі гриби 

вимочували 12 год. у воді 1:5, а потім відварювали у 3% сольовому розчині у 

співвідношенні 1:5-10 хв. та у 2 % розчині оцтової кислоти у співвідношенні 

1:5  -  30 хв. і 12 год. Аналогічну обробку проводили з іншими видами грибів. 

Свіжі гриби  відварювали у співвідношенні грибів і рідини 1:5  і  1:10 впродовж 

10 хв. Питому активність грибів визначали спочатку без технологічної обробки 

та після вимочування і відварювання на приладі  РУГ-91. Результати 
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досліджень оброблені статистично за програмою Microsoft Excel – 2003 з 

урахуванням таблиці Ст´юдента. 

 

2.2. Результати власних досліджень 

2.2.1 Моніторинг якості харчових продуктів  

у  Житомирському   регіоні      

На господарчі ринки Житомирського регіону надходить м’ясо різних 

видів тварин і птиці. Слід зазначити, що за 2014–2015 рр. провідну роль в 

асортименті споживачів області займало м’ясо птиці та свинина, значно менше 

– кролятина і яловичина. 

Аналіз звітної документації державних лабораторій ветсанекспертизи 

господарчих ринків Житомирської області за 2014-2015 роки свідчить, що 

провідну ланку при вибраковці продуктів забою займають інвазійні 

захворювання, а саме: фасціольоз великої рогатої худоби, метастронгільоз та 

ехінококоз свиней. Певна частина продукції вибраковувалась через 

незадовільність органолептичних показників: неспецифічний запах, 

забруднення та крововиливи. За даний період спеціалістами державних 

лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи оглянуто і проведено експертиз 

444188, проведено лабораторних досліджень 1362304; направлені на утилізацію 

35 кг яловичини, 270 кг свинини і 58 кг м’яса кролів, нутрії та дичини. При 

цьому від великої рогатої худоби та свиней було недоотримано 1,903 т і 8,272 т 

субпродуктів відповідно.  

Основними причинами, за якими проходила затримка туш для 

додаткових досліджень були: недостатнє знекровлення, туші без голови та 

внутрішніх (паренхіматозних) органів, із збільшеними лімфатичними вузлами,  

кровонаповнення   внутрішніх   органів,   інфільтрати  в  нирках  та тканинах, 

виснаженість, зміну кольору м’язової тканини (сіра). Питання про їх 

ветсаноцінку вирішувалось після додаткових досліджень. Найбільш 

поширеним гельмінтозом був фасціольоз. Фасціоли локалізуються у жовчних 

ходах печінки, викликаючи їх запалення та потовщення їх стінок. Вони  
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виступають на поверхні печінки у вигляді жовтих тяжів.При ураженні більше 

2/3 печінки її відправляли на утилізацію. Тушу тварини, яка  немала видимих 

патологоанатомічних змін, направляли в реалізацію без обмежень.  

Певна частина продукції вибраковувалась через незадовільність 

органолептичних показників: неспецифічний запах, забруднення та 

крововиливи. Ці продукти знешкоджувалися проваркою та поверталися 

господарю.При ветеринарно-санітарній експертизі туш свиней було 

зареєстровано: а) в 2014 р. – 2562 (3,6 %), в 2015 р. – 2471 (3,57 %) випадків 

ехінококозу. Всього 5033 випадки (3,59 %) досліджених туш. 

Ехінококові міхурі локалізувалися переважно в печінці, хоча вони при 

сильній інвазії можуть знаходитись в нирках, селезінці, печінці. Уражена 

печінка має бугристу поверхню. При ураженні  менше 2/3 органа - уражені 

ділянки зачищали, решту − випускали в реалізацію. Якщо ураження 

ехінококовими міхурами займало більше 2/3 площі печінки, а також якщо вони 

розміщені в товщі органа, то такий орган відправляли на утилізацію; 

 б) в 2014 р. – 230 (0,32 %), 2015 – 183 (0,26 %)  випадків ураження 

свиней іншими інвазійними хворобами.  

Метастронгіліди локалізуються в діафрагмальних ділянках легень, 

утворюючи тут невеликі білі потовщені, ущільнені ділянки. 

Уражені ділянки легень зачищали, а зачищений орган випускали в 

реалізацію. Інших патологоанатомічних змін не виявили. Вони були віднесені 

до 2 категорії вгодованості (м’ясні) і 3 (жирні) у відповідності до ГОСТ 1213-74 

та допущені до реалізації без обмежень;        

  в) 2014 – 318 (3,22 %), 2015 – 340 (3,68 %)  випадків ураження великої 

рогатої худоби гельмінтами. Всього 658 випадків (3,45 % досліжених туш). 

Таким чином, аналіз звітної документації за 2014-2015 рр. свідчить, що 

провідну ланку при вибраковці продуктів забою займають інвазійні 

захворювання. З цих причин недотримується значна кількість субпродуктів. 

Тому необхідно звернути увагу фахівців ветеринарної медицини на 

профілактику цих захворювань. 
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Крім м’яса та субпродуктів, не допущено до реалізації такі харчові 

продукти: 

 риба та рибопродукти – всього 274 випадки, вагою 6,587 т,  

знезаражено  3,373 т (за результатами біохімічних досліджень, порушення 

термінів реалізації, відсутні документи, повторна дифростація), утилізовано  

3,214 т (за результатами біохімічних досліджень, порушення термінів 

реалізації, відсутні   документи); 

 яйця - всього 96 випадків 103,866 тис. штук (29,95 т), у т.ч.: 

знезаражено 103,243 тис. шт. (по причині побитостей, механічної 

забрудненості), утилізовано 0,886 тис. шт. (по причині порушення термінів та 

умов зберігання, за результатами овоскопії); 

 молоко та молокопродукти – всього 4893 випадків вагою 32,427 т, 

знезаражено  10,521 т (по причині порушення термінів реалізації, механічної 

забрудненості, фальсифікації, незадовільних органолептичних показниках, жир 

та кислотність не відповідали нормі), утилізовано 21,9 т (по причині порушення 

термінів реалізації, механічної забрудненості, мастити, органолептика, жир, 

кислотність не відповідають нормі, перевищення по ДР-2006). 

З 40 досліджуваних зразків напівкопчених ковбасних виробів 12,5% не 

відповідали за масовою часткою вологи, 2,5% −  за масовою часткою солі та  

крохмалю . 

При бактеріологічному дослідженні ковбасних виробів встановлено, що 

10%  напівкопчених ковбасних виробів не відповідали вимогам за вмістом 

бактерій групи кишкової палички (БГКП),  12 % варених ковбасних виробів - за 

вмістом КМАФАнМ, КУО та 12  % − за БГКП. З  всіх досліджуваних 

ковбасних виробів 11,1 % не відповідали вимогам за вмістом КМАФАнМ, КУО 

та 4,4 % − за вмістом бактерій групи кишкової палички [6].  

За показниками якості та безпеки (вміст токсичних елементів, пестицидів, 

мікотоксинів, антибіотиків) напівкопчені та варені ковбаси вищого, 1 і 2 

ґатунку відповідали нормативним вимогам. 
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Отже, 11,1 % з всіх досліджуваних (90 проб) ковбасних виробів  не 

відповідали вимогам за масовою часткою вологи, 2,2 % − за масовою часткою 

солі; 2,2 % за масовою часткою нітриту натрію;  8,9 % − за масовою часткою 

крохмалю. За санітарними показниками у 4,4 % зразків цих м’ясопродуктів 

були виділені бактерії групи кишкової палички, у 11,1 % − мезофільні аеробні 

та факультативно-анаеробні мікроорганізми. Вони за відповідних умов можуть 

викликати харчові токсикоінфекції, тому ковбасні вироби були направлені на 

знешкодження шляхом проварювання і переведені на нижчі сорти.   

При визначенні відповідності проб молока фізико-хімічним показникам 

встановлено, що з 25 досліджуваних зразків молока 1 проба (4,0 %)  не 

відповідала вимогам за масовою часткою жиру, за кислотністю та наявністю 

інгібуючих речовин.  

За вмістом соматичних клітин з досліджених 25 зразків – 3 проби (12 %) 

не відповідали нормативним вимогам. У досліджених  зразках молока 

залишкових кількостей антибіотиків не встановлено. Таким чином, за 

результатами імуноферментних досліджень на вміст антибіотиків молоко є 

безпечним для використання. 

За результатами  досліджень, S. aureus, БГКП (колі-форми), патогенні 

мікроорганізми, в тому числі сальмонели, не було виявлено у жодному зразку 

молока та молокопродуктів. Кількість МАФАнМ, КУО в 1 г у досліджуваних 

пробах знаходилось у межах 4,0•103 – 4,5•103 КУО в 1 г (при допустимому 

рівні не більше 1•105 КУО в 1 г), тобто не перевищувало допустимих меж. 

Вміст дріжджів та грибів плісені у зразках молочної продукції не виділено 

(допустима концентрація – не більше 100 КУО в 1 г). За мікробіологічними 

показниками (КМАФАнМ; БГКП; St. aureus; патогенні мікроорганізми, у т.ч. 

сальмонели) усі досліджені зразки молока не перевищували допустимого рівня.  

Порівняльний аналіз фізико-хімічних показників молока та 

молокопродуктів у 2016 році покахав,  що з 25 досліджуваних зразків молока 1 

(4,0 %)  не відповідав вимогам технічних регламентів за масовою часткою 

жиру,  кислотністю та наявністю інгібуючих речовин. За вмістом соматичних 



20 
 

клітин з досліджених 25 зразків – 3 (12 %) не відповідали нормативним 

вимогам.  

Аналіз звітної документації за 2017 рік  свідчить про те, що забруднення 

лісових ягід і грибів у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС районах 

Житомирської області  залишається на досить високому рівні і вони є основним 

джерелом небезпеки для споживачів. Найбільша кількість зразків грибів та ягід, 

питома активність яких  перевищувала нормативні вимоги ДР-2006 за вмістом 

цезію - 137, у 2017 році, була  у Овруцькому районі (23,81% проб свіжих  за 

максимальним показником у 14,6 разів перевищували і 81,2% сухих – у 3 рази)   

та Народицькому (85,94% свіжих у 8 разів перевищували і 33,33% сухих – у 1,1 

разів), дещо менше – Олевскому  (3,11% свіжих перевищували у 2,7 разів) та 

Емільчинському (57,14% свіжих у 2,6 разів та 60,0% сухих у 1,3 разів), а 

найменше -  у Новоград-Волинському (3,91% свіжих у 1,6 разів),  Житній ринок 

м. Житомир  (0,64% свіжих  у 1,5 разів) та Малинському (33,33% сухих  у 1,2 

разів, але 28,57% сухих – в 4,5 разів).  Слід зазначити, що найбільша питома 

активність цезію-137 у свіжих дарах лісу становила 7300 Бк/кг (при нормі 500 

Бк/кг), у сухих – 11455 Бк/кг ( при нормі 2500 Бк/кг).  

Таким чином,  аналіз звітної документації  показав, що вміст радіонуклідів 

цезію-137 у грибах  та ягодах північних районів Житомирської області в 

постчорнобильський період  є на досить високому рівні. 

 

2.2.2 Технологія кулінарної обробки сухих та свіжих грибів 

для зменшення вмісту 137Cs 

        Проведені нами власні  дослідження зразків сухих і свіжих грибів, 

показали, що питома активність білих грибів і справжніх лисичок при 

висушуванні збільшується у 7-21 разів, маслюків звичайних – у 7-17 разів, 

хрящів і сироїжок – у 14 разів, підосиновиків – у 11-16 разів,  підберезовиків – у 

14-15 разів, польських грибів – у 17-25 разів, свинушок – у 21 рази. 

Враховуючи високу забрудненість радіонуклідами цезію-137 грибів, нами були 

проведені  дослідження з метою визначення найбільш простого і ефективного 

методу обробки свіжих і сухих грибів (табл.1). 

З цією метою ми провели вимочування свіжих грибів в воді у співвід-

ношенні 1:10 впродовж 10 хвилин, потім воду зливали, знову заливали водою в 

такому самому співвідношенні і відварювали впродовж 10 хвилин суміш грибів 

(білі, сироїжки, підосичники).  Після їх вимочування питома активність грибів 
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зменшилась в 2,4 рази, а після додаткового відварювання ще в 1,4 рази. 

Вимочування свіжих підосичників у воді у співвідношенні 1:10 впродовж 10 

хвилин давало можливість знизити питому активність дещо менше, лише в 1,5 

рази, а додаткове відварювання впродовж 10 хвилин зменшило цю активність в 

1,4 рази.                

Перехід радіонуклідів у водний розчин залежить від виду грибів, краще це 

відбувається при вимочуванні і відварюванні білих і сироїжок. 

Крім того, як видно з даних таблиці, на перехід радіонуклідів впливає і 

співвідношення рідини і грибів. Кращим є співвідношення 1:10, ніж 1:5. 

Найбільш поширеним методом переробки грибів в домашніх умовах є 

висушування. Однак, при цьому питома активність сухих грибів у порівнянні з 

сирими в залежності від виду збільшується в 7-25 разів. 

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що найбільш простим 

методом обробки сухих грибів є вимочування в воді впродовж 12 годин. 

Зменшення питомої активності грибів залежить як від їх виду, співвідношення 

рідини і грибів, так і від методу і терміну технологічної обробки. Так, 

забрудненість білих сушених грибів після відварювання у воді у співвідношенні 

1:5 впродовж 5 хвилин зменшилась в 1,8 рази, впродовж 10 хвилин – в 2 рази, а 

впродовж 15 хвилин – в 2,1 рази. 

Аналіз якості сухих грибів, проведений нами після вимочування їх в 2% 

розчині оцтової кислоти у співвідношенні 1:5 впродовж 30 хвилин і 12 годин 

зменшує їх питому активність відповідно в 1,8 і в 5,9 рази. Отже, найбільш 

оптимальним було вимочування сухих білих грибів у 2%-му розчині оцтової 

кислоти у співвідношенні 1:5 впродовж 12 годин, яке зменшило їх питому 

активність у 5,9 рази. 

Питома активність сухих решетюків, польських грибів і підберезовиків 

після вимочування у воді у співвідношенні 1:5 впродовж 12 годин зменшилось 

у 6,3 рази. Додаткове відварювання їх у поновленому розчині води у 

співвідношенні 1:5 впродовж 10-15 хвилин дозволяє знизити питому активність 

сухих білих грибів ще в 2 рази, решетюків і польських у – 2,1 рази. 

Кращому звільненню від цезію-137 сприяє додаткове відварювання сухих 

грибів у 3% сольовому розчині впродовж 10 хвилин у співвідношенні 1:5, при 

цьому питома активність їх зменшується у 1,9-2,3 рази. Тоді як відварювання їх 

у воді в аналогічних умовах забезпечує зменшення цього показника лише в 1,6 

рази. 
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                                                                                                            Таблиця1  

Вміст  137Cs у свіжих грибах після технологічної обробки 

( М ±m; n=20, p < 0,05) 

Технологія обробки 

Питома активність 

грибів , Бк / кг Кратність 

зменшення 
початкова 

після 

обробки 

Гриби свіжі (білі, сироїжки, підосичники) 
після відварювання у 3% розчині 
кухонної солі в співвідношенні 1:10 
впродовж 10 хвилин 

527± 15,0 218±19,7 2,4 

Гриби свіжі (білі, бабки, підосичники) 
після відварювання у воді в 
співвідношенні 1:10 впродовж 10 хвилин 

425±33,0 298±19,6 1,4 

Гриби свіжі (підосичники) після 
вимочування в воді у співвідношенні 1:5 
впродовж 10 хвилин 

310±20,6 201±18,6 1,5 

Гриби свіжі (підосичники) після 
відварювання у воді в співвідношенні 1:5 
впродовж 10 хвилин 

201±18,6 145±13,4 1,2 

Гриби свіжі (білі, сироїжки, бабки, 
підосичники) після відварювання у воді  в 
співвідношенні 1:10 впродовж 10 хвилин 

720±52,0 425±33,0 1,7 

Гриби свіжі (білі, сироїжки, бабки, 
підосичники) після відварювання у 3% 
розчині кухонної солі в співвідношенні 
1:10 впродовж 10 хвилин 

811±69,7 407±35,1 2,0 

             

Встановлено, що найбільш простим і оптимальним методом обробки 

свіжих грибів є відварювання  впродовж 10 хв. у співвідношенні грибів  та 3%-

го розчину кухонної солі   1 : 10 , що дає можливість зменшити їх питому 

активність у 2,0 – 2,4 рази.                                                                                                                                            

 Найбільш ефективним методом обробки сухих грибів є вимочування у 

2%-му розчині оцтової кислоти впродовж 12 годин, що дозволяє зменшити  

вміст 137Cs в 5,9 разів. Додаткове проварювання  їх у 3% розчині солі впродовж 

10 хв. у співвідношенні 1:10 додатково зменшує вміст 137Cs у 2,0-2,1 разів. 

Подвійна обробка сухих грибів  дала можливість  зменшити їх питому 

активність до нормативних вимог  (2500 Бк/кг). 
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Висновки: 

1.Державні лабораторії ветсанекспертизи господарчих ринків 

Житомирського регіону і ЖРДЛДПСС проводять велику роботу в плані 

недопущення до реалізації недоброякісної та шкідливої харчової продукції. 

2.Аналіз звітної документації державних лабораторій ветсанекспертизи 

господарчих ринків Житомирської  області свідчить про значну кількість 

вибракованої неякісної продукції. Провідну ланку при вибраковці продуктів 

забою займають інвазійні захворювання, а саме: фасціольоз великої рогатої 

худоби, метастронгільоз та ехінококоз свиней.  

3.За показниками якості та безпеки (вміст токсичних елементів, 

пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків) напівкопчені та варені ковбаси вищого, 

1 і 2 ґатунку відповідали нормативним вимогам. За санітарними показниками у 

4,4 % зразків цих м’ясопродуктів були виділені бактерії групи кишкової 

палички, у 11,1 % − мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні 

мікроорганізми і  за відповідних умов можуть викликати харчові 

токсикоінфекції.  

4. Гарантом безпеки харчової продукції в постчорнобильський період в 

Україні залишається система моніторингових досліджень радіологічних, 

мікробіологічних показників  та залишкових кількостей токсичних речовин, 

пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків  

  5.  Питома активність лісових грибів та ягід в  потерпілих районах 

Житомирської області залишається на високому рівні; організація 

раціонального використання природних ресурсів, безпечне споживання дарів 

лісу – нагальна проблема сьогодення.  

Пропозиції виробництву: 

    - Для усунення ризику небезпек споживача харчової  продукції 

необхідно удосконалювати систему контролю сировини, яку використовують 

для виготовлення продуктів, за показниками безпеки на всіх етапах 

виробництва; 
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      - Звернути увагу фахівців втетеринарної медицини на профілактику 

інвазійнх захворювань, а саме: фасціольоз великої рогатої худоби, 

метастронгільоз та ехінококоз свиней;  

                   - З метою радіаційного захисту населення  потерпілих районів 

Житомирської області постійно проводити моніторингові дослідження, 

посилити радіологічний контроль в державних лабораторіях ветсанекспертизи 

на ринках та  інформацію населення  про радіологічний стан довкілля, 

радіоактивне забруднення  харчових продуктів  і  методи зменшення вмісту 

цезію-137 до нормативних вимог; 

        - В домашніх умовах застосовувати найбільш простий і оптимальний 

метод обробки свіжих грибів - відварювання  впродовж 10 хв. у співвідношенні 

грибів  та 3%-го розчину кухонної солі   1 : 10 ; сухі гриби вимочувати  у 2%-му  

розчині  оцтової кислоти впродовж 12 годин та  додатково проварювати  їх у 

3% розчині солі впродовж 10 хв. у співвідношенні 1:10. 
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Рис. 1 Бактеріологічне дослідження зразків ковбас
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Рис.2 Висів на  МПБ 

Рис. 1 Бактеріологічне дослідження зразків ковбас 



 

Рис.3 Фізико 
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Рис.3 Фізико – хімічні дослідження зразків ковбасних виробів
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Рис. 5 Відбір проби молока для дослідження на наявність антибіотиків
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Рис. 4 Визначення pH 
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Рис.6 Визначення антибіотиків (

хлорамфенікол) 
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Рис.6 Визначення антибіотиків (тетрациклін, бета лактин, стрептоміцин, 

 в молоці за допомогою скрінінгових тест систем

Рис. 6 Набори скрінінгових тест систем
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Рис.7 Радіологічні дослідження зразків грибів
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Рис.7 Радіологічні дослідження зразків грибів

 

 
Рис.7 Радіологічні дослідження зразків грибів 

 



 
35 

 



36 
 

 



37 
 

    
 

 

 



38 
 

 
 

 
 



39 
 

 
 

 


