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До високої якості — разом

СЕРТИФІКАЦІЯ? У нас вигідніше
Орãан ñåртèф³кац³ї ñèñтåì уïравë³ння Äåржавноãо ï³äïрèєìñтва 
«×åркаñüкèé науково-вèробнèчèé цåнтр ñтанäартèçац³ї, ìåтроëоã³ї 
та ñåртèф³кац³ї» (ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я») вèконує роботè 
³ç ñåртèф³кац³ї ñèñтåì уïравë³ння як³ñтю, бåçïåчн³ñтю харчовèх 
ïроäукт³в, åкоëоã³чноãо уïравë³ння. Ï³äïрèєìñтво ï³äтвåрäèëо ñвою 
коìïåтåнтн³ñтü в³äïов³äно äо вèìоã ñтанäарт³в ÄÑТУ EN ISO/IEC 
17021-1:2017 «Оц³нка в³äïов³äноñт³. Вèìоãè äо орãан³в, як³ çä³éñнюютü 
ауäèт ³ ñåртèф³кац³ю ñèñтåì ìåнåäжìåнту. ×аñтèна 1. Вèìоãè» 
ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013 «Ñèñтåìè ìåнåäжìåнту 
бåçïåчноñт³ харчовèх ïроäукт³в. Вèìоãè äо орãан³в, що çä³éñнюютü 
ауäèт та ñåртèф³кац³ю ñèñтåì ìåнåäжìåнту бåçïåчноñт³ харчовèх 
ïроäукт³в» та оäåржаëо атåñтат акрåäèтац³ї, çарåєñтрованèé у Рåєñтр³ 
Нац³онаëüноãо аãåнтñтва ç акрåäèтац³ї Українè 23 ãруäня 2019 року çа 
№ 8О087.

Сфера акредитації 
органу сертифікації 
систем управління 

охоплює:
- сертифікацію систем 

управління якістю від-
повідно до вимог: ДСТУ 
ISO 9001:2015 «Системи 
управління якістю. Вимо-
ги» (ISO 9001:2015, IDT); 
ISO 9001:2015 «Quality 
management systems — 
Requirements»;

- сертифікацію систем 
управління безпечністю 

харчових продуктів від-
повідно до вимог: ДСТУ 
ISO 22000:2007 «Систе-
ми управління безпечніс-
тю харчових продуктів. 
Вимоги до будь-яких ор-
ганізацій харчового лан-
цюга» (ISO 22000:2005, 
IDT); ISO 22000:2005 
«Food safety management 
systems — Requirements 
for any organization in the 
food chain»;

— сертифікацію сис-
тем управління якістю ви-

робів медичних відповідно 
до вимог: ISO 13485:2016 
«Medical devices — Quality 
management systems 
— Requirements for 
regulatory purposes» у ви-
значеній сфері акредита-
ції.

На сьогодні Європей-
ська кооперація з акре-
дитації (ЄА) визнає На-
ціональне агентство 
з акредитації України 
(НААУ), у тому числі, за 
напрямком «акредита-

ція органів з сертифікації 
систем менеджменту» на 
відповідність стандарту 
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-
1:2017 (ISO/IEC 17021-
1:2015). Враховуючи ви-
знання НААУ з боку ЄА та 
акредитацію ДП «Черка-
систандартметрологія» в 
НААУ, сертифікати, вида-
ні підприємством на сис-
теми управління на відпо-
відність зазначеним вище 
стандартам, визнаються 
в країнах-членах ЄА. 

Зміни законодавства 
України та бажання опе-
раторів ринку розшири-
ти ринки збуту продук-
ції в Європі спонукають 
їх до сертифікації систем 
управління. Проте звер-
таємо увагу, що вартість 
надання послуг із серти-
фікації систем управління, 
які проводяться органами 
сертифікації, акредитова-
ними в іноземних агент-
ствах з акредитації, є до-

сить високою у порівнянні 
з вартістю послуг, які на-
дає ДП «Черкасистан-
дартметрологія». 

Керівництво підпри-
ємства з розумінням ста-
виться до проблем опе-
раторів ринку, враховує 
нестабільну ситуацію в 

економічному просторі 
нашої країни та запро-
шує до взаємовигідної 
співпраці.

За роз’ясненнями 
щодо процедури серти-
фікації можна звертатися 
тел. +38(0472) 33-30-42, 
е-mail: quality@st.ck.ua

Новий закон

Використовувати 
тільки високоякісне 
насіння
Верховна Рада України прийняла Закон 

«Про приєднання України до Схеми сор-
тової сертифікації насіння хрестоцвітних 

та інших олійних або прядивних культур та 
Схеми сортової сертифікації насіння цукрово-
го та кормового буряка Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку». 

Згідно з документом, Україна приєднала-
ся до міжнародного договору у вигляді Схе-
ми сортової сертифікації насіння хрестоцвіт-
них та інших олійних або прядивних культур 
та Схеми сортової сертифікації насіння цу-
крового та кормового буряка Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку (далі 
— ОЕСР), метою яких є «заохочення викорис-
тання країнами-учасниками насіння незмінно 
високої якості». У названих схемах ОЕСР ви-
значаються, зокрема: мінімальні вимоги щодо 
інформації щодо врожаю попереднього року 
з кожного насіннєвого поля; щодо просторо-
вої ізоляції насіннєвих культур видів з пере-
хресним запиленням від будь-якого можли-
вого джерела забрудненого пилку; порядок 
польового інспектування; стандарти сортової 
чистоти насіннєвих посівів; вимоги щодо гі-
бридних сортів тощо.

Затвåрäжåно нов³ Ïравèëа çаñтоñування ñïрощåноãо ï³äхоäу äо 
роçробëåння, çаïроваäжåння та вèкорèñтання ïоñт³éно ä³ючèх 
ïроцåäур, çаñнованèх на ïрèнцèïах ñèñтåìè анаë³çу нåбåçïåчнèх 
фактор³в та контроëю у крèтèчнèх точках (НАÑÑР). Зã³äно ç тåкñтоì 
накаçу М³н³ñтåрñтва роçвèтку åконоì³кè, торã³вë³ та ñ³ëüñüкоãо 
ãоñïоäарñтва Українè в³ä 24 кв³тня 2020 N784 Ïравèëа вèçначаютü 
ñутн³ñтü та уìовè çаñтоñування ñïрощåноãо ï³äхоäу äо роçробëåння, 
çаïроваäжåння та вèкорèñтання ïоñт³éно ä³ючèх ïроцåäур, 
çаñнованèх на ïрèнцèïах ñèñтåìè анаë³çу нåбåçïåчнèх фактор³в та 
контроëю у крèтèчнèх точках (НАÑÑР), а також вèäè ïотужноñтåé, на 
якèх в³н ìожå çаñтоñовуватèñя.

Оператори ринку можуть засто-
совувати спрощений підхід до 
розроблення, запроваджен-

ня та використання постійно діючих 
процедур у всіх випадках, які дають 
змогу контролювати небезпечні фак-
тори під час виробництва та/або обі-
гу кормів.

Під час розроблення, запрова-
дження та використання постійно дію-
чих процедур, заснованих на принци-
пах системи НАССР, оператори ринку 
повинні враховувати такі фактори:

1) система НАССР стосується ви-
ключно безпечності кормів, а не їх-
ньої якості;

2) система НАССР є запобіжним 
інструментом контролю небезпечних 
факторів;

3) можливість застосування спро-
щеного підходу залежно від виду тех-
нологічних 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 осно-
вою системи НАССР є заходи конт-
ролю, що складаються з програм-
передумов. Програми-передумови 
є обов’язковими та призначені для 
ефективного функціонування систе-
ми безпечності кормів та контролю 
за небезпечними факторами і пови-
нні бути розроблені, задокументо-
вані та повністю впроваджені опера-
торами ринку перед застосуванням 

системи НАССР. Сфера застосуван-
ня програм-передумов повинна охо-
плювати всі потенційні загрози без-
печності, зокрема:

планування потужності, вимоги до 
приміщень та обладнання; вимоги до 
сировини та постачальників; безпеч-
не поводження з кормами (включно 
з пакуванням, зберіганням та тран-
спортуванням); поводження з відхо-
дами;

процедури контролю шкідників; 
прибирання та дезінфекція; безпеч-
ність води;

додержання температурних ре-
жимів (якщо це впливає на безпеч-
ність кормів);

здоров’я та гігієна персоналу, від-
відувачів; навчання;

5) методичні настанови з впро-
вадження постійно діючих проце-
дур, заснованих на принципах систе-
ми НАССР, розроблені об’єднаннями 
операторів ринку відповідно до статті 
13 Закону України «Про безпечність 
та гігієну кормів», можуть установлю-
вати додаткові вимоги, які не перед-
бачені законодавством про корми. 

Застосування методичних наста-
нов операторами ринку є добровіль-
ним. Оператори ринку можуть за-
стосовувати методичні настанови 
повністю чи окремі їхні положення, 
які краще відповідають особливос-
тям потужності.

 Оператор ринку зобов’язаний за-
безпечити впровадження процедури 
спрощеного підходу до розроблен-
ня, запровадження та використання 
постійно діючих процедур, заснова-
них на принципах системи НАССР, за 
умов визначення процесів, що мають 
вирішальне значення для безпечнос-
ті кормів; запровадження ефектив-
них процедур контролю зазначених 
процесів; здійснення перевірки про-
цедур контролю оператором ринку з 
метою забезпечення їхньої ефектив-
ності. Оператори ринку зобов’язані 
впровадити процедури верифікації 
та документування заходів, які сто-
суються реалізації принципів НАССР. 
Якщо під час внесення змін у процес 
або верифікацію встановлено наяв-
ність критичних контрольних точок 
— застосуванню підлягатимуть усі 
принципи НАССР.

Застосування спрощеного підходу 
до впровадження процедур, засно-
ваних на принципах системи НАССР, 
повинно забезпечити виконання ви-
мог законодавства про корми, нада-
ти операторам ринку необхідні засо-
би для контролю всіх небезпечних 
факторів, характерних для їхньої про-
дукції та процесів.

До уваги виробників

Ф
ах³вц³ М³нåконоì³кè та Äåрж-
ïроäñïожèвñëужбè ³ç çаëу-
чåнняì ïрåäñтавнèк³в б³çнå-

ñу роçробèëè ìåтоäèчн³ рåкоìåнäац³ї 
щоäо çаïоб³ãання ïошèрåнню ãоñтрої 
рåñï³раторної хворобè COVID-19, 
ñïрèчèнåної коронав³руñоì SARS-
CoV-2, на ïотужноñтях ç вèрощуван-
ня, утрèìання, çабою, ïåрåробкè é 
об³ãу тварèн та вèробнèцтва харчовèх 
ïроäукт³в. 

З äокуìåнтоì ìожна оçнаéоìèтèñя 
çа ïоñèëанняì https://bit.ly/3c9oi4F.

Безпечність кормів

Нові правила 
спрощеного підходу

Шлях до Європи
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