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До високої якості — разом
Äëя вèхоäу нà ³нозеìн³ рèнкè вèробнèкàì корì³в, 
корìовèх äобàвок, ³нãреä³єнò³в ³ ïреì³кñ³в ïоòр³бно 
äуже в³äïов³äàëüно ïоñòàвèòèñя äо ñерòèф³кàц³ї. 
Оäнèì ³з кëючовèх ïèòàнü äëя ïовноц³нної òорã³вë³ 
з ЄÑ є оäержàння ñерòèф³кàòà зà ñòàнäàрòоì GMP+ 
(вèìоãè äо ñèñòеìè ìенеäжìенòу безïекè корì³в).

Що таке стандарт GMP+? 
Схема сертифікації 
кормів GMP+ була іні-

ційована та розроблена в 1992 
році учасниками комбікормо-
вої промисловості Нідерландів. 
Спочатку схема впроваджува-
лась у національному масштабі 
країни, згодом виросла до рівня 

міжнародної системи. У 2013 р. 
був опублікований перший стан-
дарт щодо забезпечення відпо-
відальності за виробництво кор-
мів. Для цього були створені 
два модулі: забезпечення без-
пеки кормів GMP+ і забезпечен-
ня відповідального кормовироб-
ництва GMP+.

Якщо підприємство пла-
нує продавати в Європу виро-
щене зерно для переробки, а 
саме: для виробництва жир-
них кислот, олії, комбікорму чи 
преміксів, то сертифікат GMP+ 
є обов’язковим. Зараз в Україні 
майже сто підприємств сертифі-
ковані за цим стандартом, у Ро-
сії — двадцять, у Білорусі — сім.

Система безпеки кормових 
продуктів у ЄС більш жорстка, 
ніж харчових. Це пов’язано з тим, 
що досить важко виявити, чим 
насправді хвора тварина, і часто 
зоотехнік приймає рішення, що 
тварину легше зарізати, ніж лі-
кувати. Тому для зменшення ві-
рогідних захворювань продукцію 
перевіряють на всіх етапах.

За словами генерального 
директора компанії MNC Group 
Григорія Мазура, одержання 
сертифіката має важливе зна-
чення, бо за його відсутнос-
ті постачальник продукції про-

сто «вилітає» з ринку: «GMP+ 
— це передусім питання безпеч-
ності продукції. Крізь правила 
сертифікації червоною ниткою 
проходять питання запобіган-
ня забрудненню, дотримання 
зобов’язань (складу, технології, 
стратегії контролю, управління 
змінами і т.п.). Дуже важливо, 
щоб власники і топ-менеджери 
були готові до сертифікації 
GMP+ і розуміли її необхідність. 
Ті, хто цього не зрозуміють, бу-
дуть втрачати контракти, тому 
що не зможуть забезпечити на-
віть мінімально необхідний рі-
вень якості продукції.»

Для чого потрібна система 
безпеки кормового виробни-
цтва?

Система виробництва за 
стандартом GMP+ описує по-
рядок дій на виробництві, почи-
наючи від вхідної сировини, по-
вністю всі технологічні процеси, 
як із ними працювати і т. п., до 
продажу.

«Сертифікація потрібна для 
того, щоб коза, курка, свиня 
чи корова добре розвивалася, 
швидко росла, гарно доїлася. 
Якщо корм високоякісний і без-
печний, то проблем із вирощу-
ванням худоби не буде. Тобто 
ті норми, на які розраховує ви-
робник, будуть виконані. Якщо у 
кормовому виробництві відбув-
ся збій, чогось не доклали, тоді 
одразу йде недовиробництво», 
— розповідає Григорій Мазур.

У вітчизняній законодавчій 
базі немає вимог сертифікації за 
GMP+. Однак нещодавно при-
йнятий закон «Про державний 
контроль за дотриманням зако-
нодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тварин-
ного походження». Він повністю 
списаний із стандарту ІSO22000, 
який в GMP+ становить близько 
60%. Тобто все, що є в законі, 
те й у стандарті, однак стандарт 
значно ширший. Загалом вимог 

до системи кормового виробни-
цтва більше, ніж, наприклад, до 
системи сироваріння.

«Додержання законодавства 
з виробництва продукції — це 
один бік. Інший — репутація і 
маркетинг, тобто, якщо підпри-
ємство думає про вихід на ри-
нок супермаркетів чи експорт 
за кордон, то вже зараз потріб-
но впроваджувати систему без-
пеки харчових продуктів. Мінус 
нашого менталітету — бага-
то хто з виробників вважає, що 
сертифікат можна просто купи-
ти. З іншого боку, виробники, 
які цінують свою репутацію, ма-
ють досконалі системи менедж-
менту з високим рівнем безпеки 
харчових продуктів», — зазна-
чає генеральний директор MNC 
Group.

Існують чотири основні стан-
дарти GMP+, кожен з яких сто-
сується конкретної сфери ді-
яльності. Один — загальний, 
з широкою сферою дії, та три 
специфічні для вужчих сфер.

GMP+ В1 — це найширший 
стандарт, який поширюється на 
всі види діяльності від вироб-
ництва комбікормів, преміксів, 
кормових добавок та інгредієн-
тів до їх зберігання і відванта-
ження, крім послуг перевезення. 
Структура стандарту аналогічна 
ISO, що дає змогу легко комбі-
нувати його з іншими стандар-
тами, а також він посилений ви-
могами GMP+ та HACCP.

GMP+ В2 стосується лише 
виробництва добавок та кормо-
вих інгредієнтів.

GMP+ В3 поширюється на 
компанії, сфера діяльності яких 
включає продаж кормів та інгре-
дієнтів, послуги зберігання і від-
вантаження, а також збір зерно-
вих, олійних і бобових культур.

GMP+ В4 призначений для 
компаній, які займаються фрах-
туванням, надають послуги з 
перевезення.

Випробування — це дослідження якості продукції з метою оцінки відповідності
Політика ДП «Черкасистандартметрологія» спря-

мована на задоволення потреб підприємств регіо-
ну та постійне вдосконалення  для того, щоб нада-
ти змогу цим підприємствам підвищити рівень якості 
і конкурентоспроможності продукції, яку вони виро-
бляють. 

Випробувальний центр ДП «Черкасистандартме-
трологія» може здійснювати широкий спектр дослі-
джень, зокрема й фахову оцінку за показниками без-
пеки та якості зразків такої продукції: 

Äобрèвà (ì³нерàëüн³, х³ì³чн³, орãàн³чн³): 
визначення азоту (амонійної, амідної, нітратної 

форми); загальної сірки; органічної речовини; луж-
ності; густини; гумінових кислот; калію; магнію; суль-
фатів; золи тощо. 

Ґрунòè: 
визначення вологи; сухої речовини; загального 

азоту; нітратів; нітритів; амонію; рн; обмінної кислот-
ності; зольності; органічної речовини; заліза; загаль-
ної сірки; марганцю, цинку; кадмію; кобальту; міді; 
нікелю; хрому; свинцю; фосфатів; калію; кальцію; 
магнію; натрію; залишкових кількостей пестицидів 
(хлорорганічних, фосфорорганічних, групи похідних 
симтриазинів, групи синтетичних пиретроїдів). 

Корìè äëя ñ³ëüñüкоãоñïоäàрñüкèх òà ³ншèх 
òвàрèн, ñèровèнà äëя їх вèãоòовëення. Коìб³-

корìè òà коìб³корìовà ñèровèнà, ïреì³кñè. 
Тверä³ зàëèшкè роñëèннèх жèр³в òà оë³é:

активність уреази; вологість; зараженість шкід-
никами; вуглеводи, що легко гідролізуються; доміш-
ки (металомагнітна, сторонні, мінеральні); зола; хло-
рид натрію; сирий жир; олія; сирий протеїн (білок, 
білкові речовини, азот); розчинний протеїн; білко-
вий азот; показник водневих іонів; загальна кислот-
ність; кислотне число жиру; перекисне число жиру; 
сира клітковина; кальцій; вуглекислий кальцій; фос-
фор; водорозчинні хлориди; фосфорвмісні речови-
ни; марганець; активна кислотність; фосфатиди; 
ерукова кислота в олії; сечовина; загальна енерге-
тична поживність; активность інгібіторів трипсину; 
глюкоза; сахароза; лігнін; целюлоза; сума геміцелю-
лози та крохмалю. 

Випробування на відповідність державним стан-
дартам та іншим нормативним документам (як на-
ціональним, так і гармонізованим з європейськими) 
виконуються кваліфікованими фахівцями з викорис-
танням діючих стандартів, сучасних методів та об-
ладнання. 

Випробувальний центр гарантує забезпечен-
ня достовірності та точності результатів випро-
бувань продукції та дотримання термінів вико-
нання випробувань.

Корми для тваринництва: безпека і якість 

Що таке стандарт GMP+?

Семінар

Безпечність кормів — 
завдання державної ваги
У ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я 9 кв³òня 2019 р. в³äбуäеòüñя 
ñеì³нàр нà òеìу: «Вèìоãè євро³нòеãрàц³éнèх зàкон³в щоäо 
безïечноñò³ хàрчовèх ïроäукò³в òà корì³в. Ïрàкòèчн³ àñïекòè 
вïровàäження ñèñòеìè НАÑÑР ïрè вèробнèцòв³ корì³в 
òà нà еëевàòорàх». У ñеì³нàр³ в³зüìуòü учàñòü кер³внèкè 
ñ³ëüñüкоãоñïоäàрñüкèх òà ïереробнèх ï³äïрèєìñòв, зокреìà 
еëевàòор³в òà х³боïрèéìàëüнèх, àãроноìè, òехноëоãè, зàв³äуюч³ 
ëàборàòор³яìè, вëàñнèкè ферìерñüкèх ãоñïоäàрñòв, ï³äïрèєìц³ 
òà фàх³вц³ ñ³ëüñüкоãо ãоñïоäàрñòвà. 

Аудитор з сертифікації сис-
тем якості та систем без-
печності харчових продуктів 

Людмила Грачова прочитає лек-
цію про впровадження сучасних 
вимог щодо безпечності харчо-
вих продуктів та кормів, які ґрун-
туються на вимогах законів Укра-
їни «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якос-
ті харчових продуктів» та «Про 
безпечність та гігієну кормів». 
Учасники семінару матимуть 
змогу детально ознайомитися з 
наказами Міністерства охорони 
здоров’я України № 1140 «Про 
затвердження Державних сані-
тарних норм та правил «Медичні 
вимоги до якості та безпечнос-
ті харчових продуктів та продо-
вольчої сировини»; Міністерства 
охорони здоров’я України № 368 
«Про затвердження Державних 
гігієнічних правил і норм «Регла-
мент максимальних рівнів окре-
мих забруднюючих речовин у 
харчових продуктах»;

Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України № 
550 у новій редакції від 11 жовтня 
2017 року «Нормування вмісту 
небезпечних речовин у харчових 
продуктах і кормах», які регла-
ментують вимоги до лаборатор-
ного контролю показників без-
печності.

Учасники семінару також 
опрацюють основні положення 
Закону України «Про державний 
контроль за дотриманням зако-
нодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тварин-
ного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин», осно-
вні вимоги стандарту ISO 22000 
«Системи менеджменту безпеч-
ності харчових продуктів. Вимо-
ги до будь-яких організацій хар-
чового ланцюга». 

Веëèку увàãу учàñнèкè ñеì³-
нàру ïрèä³ëяòü вèвченню ïрàк-
òèчнèх àñïекò³в вïровàäження 
ñèñòеìè  НАÑÑР нà ï³äïрèєì-
ñòв³.

Правильний облік — запорука ощадливості

Кожному лічильнику необхідна повірка
Державне підпри-

ємство «Черкаси-
стандартметрологія» у 

зв’язку з численними запи-
тами та зверненнями грома-
дян щодо повірки лічильни-
ків холодної та гарячої води 
повідомляє, що відповідно 
до ст.3 Закону «Про метро-
логію та метрологічну діяль-
ність»  розрахунки між спо-
живачем та постачальником 
під час постачання та спожи-
вання енергетичних ресурсів 
(води) є сферою законодав-
чо регульованої метрології. 
Засоби вимірювальної техні-
ки, які застосовуються у цій 
сфері, підлягають періодич-
ній повірці через міжповірочні 
інтервали (ч.1 ст.17 закону), 
які встановлені відповідно до 
наказу Мінекономрозвитку 
від 13.10.2016 №1747.

Для лічильників води між-
повірочний інтервал стано-
вить чотири роки. Порядком 
подання засобів вимірю-
вальної техніки на періодич-
ну повірку, обслуговування 
та ремонт, затвердженого 
постановою Кабінету міні-
стрів України від 08.07.2015 
№474, визначена процеду-
ра подання лічильників, які є 
власністю фізичних осіб, на 
періодичну повірку, обслу-
говування та ремонт (у тому 
числі демонтаж, транспорту-

вання та монтаж).
Відповідно до Порядку 

проведення повірки законо-
давчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що 
перебувають в експлуатації, 
та оформлення її результа-
тів, повірку проводить пер-
сонал організацій, які упо-
вноважені на проведення 
такої повірки.

ДП «Черкасистандартме-
трологія» уповноважене Міне-
кономрозвитку на проведення 
повірки засобів вимірюваль-
ної техніки, має кваліфікова-
ний персонал, оснащене не-
обхідними еталонами.

Повірка лічильників води 
може проводитися на стаці-
онарних проливних повіроч-
них установках (для цього 
необхідно виконати демон-
таж лічильників), а також з 
використанням переносної 
повірочної установки на міс-
ці експлуатації, тобто без їх 
демонтажу.

Щоб уникнути можливого 
шахрайства під час повірки 
лічильників води на місці їх 
експлуатації звертаємо вашу 
увагу на таке:

1) повірку лічильників 
води на всіх етапах її прове-
дення виконує персонал упо-
вноваженої організації;

2) законодавством не пе-
редбачено виконання час-
тини операцій повірки лі-
чильників води суб’єктами 
господарювання, які не упо-
вноважені на проведення по-
вірки;

3) на вимогу спожива-
ча персонал організації, 
яка надає послуги з повір-
ки лічильників води на місці 
експлуатації, зобов’язаний 
пред’явити посвідчення.

У разі виникнення сум-
нівів щодо персоналу, який 
здійснює повірку лічильни-
ків води на місці експлуата-
ції, просимо звертатися до 
ДП «Черкасистандартметро-
логія» телефонами: 33-30-69 
або 33-07-13.

Інфорìàц³ю щоäо  
вàрòоñò³ òà òерì³н³в 
ïов³ркè ë³чèëüнèк³в 

воäè ìожнà оòрèìàòè 
òеëефоноì 33-07-14  
àбо звернувшèñü зà 
àäреñою: ì.×еркàñè,  

вуë.Гоãоëя, 278.


