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Шлях до Європи

СЕРТИФІКАЦІЯ? У нас вигідніше
Орган сертифікації систем управління Державного підприємства
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації» (ДП «Черкасистандартметрологія») виконує роботи
із сертифікації систем управління якістю, безпечністю харчових
продуктів, екологічного управління. Підприємство підтвердило свою
компетентність відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC
17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють
аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги»
ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013 «Системи менеджменту
безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють
аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових
продуктів» та одержало атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі
Національного агентства з акредитації України 23 грудня 2019 року за
№ 8О087.

С

фера
акредитації
органу сертифікації
систем управління
охоплює:
- сертифікацію систем
управління якістю відповідно до вимог: ДСТУ
ISO 9001:2015 «Системи
управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT);
ISO 9001:2015 «Quality
management systems —
Requirements»;
- сертифікацію систем
управління безпечністю

харчових продуктів відповідно до вимог: ДСТУ
ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів.
Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (ISO 22000:2005,
IDT);
ISO
22000:2005
«Food safety management
systems — Requirements
for any organization in the
food chain»;
— сертифікацію систем управління якістю ви-

Новий закон

робів медичних відповідно
до вимог: ISO 13485:2016
«Medical devices — Quality
management
systems
—
Requirements
for
regulatory purposes» у визначеній сфері акредитації.
На сьогодні Європейська кооперація з акредитації (ЄА) визнає Національне
агентство
з акредитації України
(НААУ), у тому числі, за
напрямком
«акредита-

ція органів з сертифікації
систем менеджменту» на
відповідність
стандарту
ДСТУ EN ISO/IEC 170211:2017 (ISO/IEC 170211:2015). Враховуючи визнання НААУ з боку ЄА та
акредитацію ДП «Черкасистандартметрологія» в
НААУ, сертифікати, видані підприємством на системи управління на відповідність зазначеним вище
стандартам, визнаються
в країнах-членах ЄА.
Зміни законодавства
України та бажання операторів ринку розширити ринки збуту продукції в Європі спонукають
їх до сертифікації систем
управління. Проте звертаємо увагу, що вартість
надання послуг із сертифікації систем управління,
які проводяться органами
сертифікації, акредитованими в іноземних агентствах з акредитації, є до-

сить високою у порівнянні
з вартістю послуг, які надає ДП «Черкасистандартметрологія».
Керівництво підприємства з розумінням ставиться до проблем операторів ринку, враховує
нестабільну ситуацію в

Б

езпечність кормів

Використовувати
тільки високоякісне
насіння
В

ерховна Рада України прийняла Закон
«Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних
та інших олійних або прядивних культур та
Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку».
Згідно з документом, Україна приєдналася до міжнародного договору у вигляді Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур
та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку (далі
— ОЕСР), метою яких є «заохочення використання країнами-учасниками насіння незмінно
високої якості». У названих схемах ОЕСР визначаються, зокрема: мінімальні вимоги щодо
інформації щодо врожаю попереднього року
з кожного насіннєвого поля; щодо просторової ізоляції насіннєвих культур видів з перехресним запиленням від будь-якого можливого джерела забрудненого пилку; порядок
польового інспектування; стандарти сортової
чистоти насіннєвих посівів; вимоги щодо гібридних сортів тощо.

До уваги виробників
Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Ф

ахівці Мінекономіки та Держ
продспоживслужби із залученням представників бізнесу розробили методичні рекомендації
щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на потужностях з вирощування, утримання, забою, переробки й
обігу тварин та виробництва харчових
продуктів.
З документом можна ознайомитися
за посиланням https://bit.ly/3c9oi4F.

Нові правила
спрощеного підходу
Затверджено нові Правила застосування спрощеного підходу до
розроблення, запровадження та використання постійно діючих
процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Згідно з текстом
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 24 квітня 2020 N784 Правила визначають
сутність та умови застосування спрощеного підходу до розроблення,
запровадження та використання постійно діючих процедур,
заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР), а також види потужностей, на
яких він може застосовуватися.

О

ператори ринку можуть застосовувати спрощений підхід до
розроблення,
запровадження та використання постійно діючих
процедур у всіх випадках, які дають
змогу контролювати небезпечні фактори під час виробництва та/або обігу кормів.
Під час розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, оператори ринку
повинні враховувати такі фактори:
1) система НАССР стосується виключно безпечності кормів, а не їхньої якості;
2) система НАССР є запобіжним
інструментом контролю небезпечних
факторів;

3) можливість застосування спрощеного підходу залежно від виду технологічних процесів, видів кормів,
застосування методичних настанов,
належності потужності до категорії
малих потужностей (потужності, які
мають не більше п’яти осіб робочого
персоналу);
4) невід’ємною частиною та основою системи НАССР є заходи конт
ролю, що складаються з програмпередумов.
Програми-передумови
є обов’язковими та призначені для
ефективного функціонування системи безпечності кормів та контролю
за небезпечними факторами і повинні бути розроблені, задокументовані та повністю впроваджені операторами ринку перед застосуванням

економічному
просторі
нашої країни та запрошує до взаємовигідної
співпраці.
За
роз’ясненнями
щодо процедури сертифікації можна звертатися
тел. +38(0472) 33-30-42,
е-mail: quality@st.ck.ua

системи НАССР. Сфера застосування програм-передумов повинна охоплювати всі потенційні загрози безпечності, зокрема:
планування потужності, вимоги до
приміщень та обладнання; вимоги до
сировини та постачальників; безпечне поводження з кормами (включно
з пакуванням, зберіганням та транспортуванням); поводження з відходами;
процедури контролю шкідників;
прибирання та дезінфекція; безпечність води;
додержання температурних режимів (якщо це впливає на безпечність кормів);
здоров’я та гігієна персоналу, відвідувачів; навчання;
5) методичні настанови з впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, розроблені об’єднаннями
операторів ринку відповідно до статті
13 Закону України «Про безпечність
та гігієну кормів», можуть установлювати додаткові вимоги, які не передбачені законодавством про корми.
Застосування методичних настанов операторами ринку є добровільним. Оператори ринку можуть застосовувати методичні настанови
повністю чи окремі їхні положення,
які краще відповідають особливостям потужності.
Оператор ринку зобов’язаний забезпечити впровадження процедури
спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання
постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, за
умов визначення процесів, що мають
вирішальне значення для безпечності кормів; запровадження ефективних процедур контролю зазначених
процесів; здійснення перевірки процедур контролю оператором ринку з
метою забезпечення їхньої ефективності. Оператори ринку зобов’язані
впровадити процедури верифікації
та документування заходів, які стосуються реалізації принципів НАССР.
Якщо під час внесення змін у процес
або верифікацію встановлено наявність критичних контрольних точок
— застосуванню підлягатимуть усі
принципи НАССР.
Застосування спрощеного підходу
до впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР,
повинно забезпечити виконання вимог законодавства про корми, надати операторам ринку необхідні засоби для контролю всіх небезпечних
факторів, характерних для їхньої продукції та процесів.

