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До високої якості — разом

Напередодні іспиту

Чи готова Черкащина 
до європейської безпеки продуктів харчування

Нà почàòку осен³ äо Укрàї-
нè прèбуäе ì³с³я Food and 
Veterinary Office, п³äроçä³-
ëу Äèрекòорàòу Єврокоì³с³ї 
(DG SANTE), якà перев³ряòè-
ìе оäне ç пèòàнü провеäення 
äержàвноãо конòроëю беç-
печносò³ хàрчовèх проäукò³в, 
à сàìе çàëèшкè веòерèнàр-
нèх препàрàò³в òà çàбруäню-
ючèх речовèн у проäукòàх 
òвàрèнноãо похоäження.

У цій ситуації особливо ак-
туальним стає питання: чи 
можемо ми забезпечити 

європейський рівень безпеч-
ності харчових продуктів своїм 
споживачам. Базовою в цьому 
напрямку є зміна українського 
законодавства й адаптація єв-
ропейських норм і стандартів.

Зараз в Україні, зокрема й 
на Черкащині, вже почали пра-
цювати базові принципи євро-
пейської системи державного 
контролю безпечності харчових 
продуктів завдяки закону «Про 
основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчо-
вих продуктів», який передбачає 
здійснення перевірок без попе-
редження. Проте для того, щоб 
система контролю була макси-
мально ефективною та подібною 
до європейської, необхідно за-
провадити ще низку новацій. 
Вони якраз і передбачені в ново-
му прогресивному законопроек-
ті «Про державний контроль, що 
здійснюється з метою перевір-
ки відповідності законодавству 
про безпечність та якість харчо-
вих продуктів і кормів, здоров’я 
та благополуччя тварин», який 
за останніх півтора роки прин-
ципово перероблений. Зокре-
ма, туди були внесені всі ключові 
зміни, що адаптують нашу сис-
тему безпеки харчових продуктів 
до європейської. 

Проте досі з різних причин 

законопроект не виноситься до 
залу Верховної ради України.

У чоìу суòü сàìоãо çàконо-
проекòу?

1. К³ëüк³сòü перев³рок кон-
кретного оператора ринку за-
лежатиме від ризику, який ста-
новить його діяльність. У законі 
розроблено основу для катего-
ризації, яка буде впроваджена 
відповідним підзаконним актом. 
Відповідно до нього, оцінка ри-
зику операторів ринку базува-
тиметься на чотирьох критеріях: 
тип харчових продуктів та спосіб 
поводження з ними; процеси пе-
реробки та/або обробки харчо-
вих продуктів; потенційний нега-
тивний вплив на певну кількість 
споживачів за умови недотри-
мання вимог законодавства про 
безпечність харчових продуктів; 
відповідність процедур.

Планується, що усі категорії 
ризику кожного з критеріїв бу-
дуть оцінюватися встановленою 
кількістю балів. За результатами 
перевірок, відповідно до набра-
ної кількості балів, підприємству 
щороку присвоюється одна з на-
ступних категорій ризику: дуже 
високий ризик; високий ризик; 
середній ризик; низький ризик; 
дуже низький ризик. Від цього й 
залежатиме подальша кількість 
перевірок.

2. Фàховèé äержàвнèé 
конòроëü. Відомо, що зараз фа-
хівці багатьох підприємств хар-
чової галузі краще орієнтуються 
в європейських вимогах до хар-
чових продуктів та процесів ви-
робництва. Однак державний 
ветеринарний інспектор повинен 
буде успішно здати іспит з ряду 
чітко визначених тем. А саме: 
переробка харчових продуктів та 
харчові технології; принципи та 
методи належної практики ви-
робництва та управління якістю; 
сприяння поширенню та дотри-

манню гігієни харчових продук-
тів та безпечності харчових про-
дуктів (належні практики гігієни); 
принципи та методи аналізу ри-
зиків; принципи НАССР та про-
цедури його запровадження від 
«лану до столу» та аудити.

3. Äеòàëüне вèçнàчення 
вèä³в äержàвноãо конòроëю. 
Чітке визначення того, що має 
перевіряти державний інспек-
тор, коли йдеться про безпеч-
ність харчових продуктів, необ-
хідне для уникнення зловживань. 
Наприклад, норми законопроек-
ту пояснюють, що, наприклад, 
один із видів контролю — дер-
жавний аудит процедур, засно-
ваних на принципах НАССР, 
— включає в себе перевірку: до-
кументації; ведення записів про-
цесів, що впливають на безпеч-
ність харчових продуктів та/або 
кормів; системи внутрішнього 
контролю оператора ринку; ко-
регувальних дій, вжитих опера-
тором ринку внаслідок аналі-
зу виявлених невідповідностей; 
кваліфікації персоналу.

4. Ïерев³ркà ³ìпорòу çà 
«європеéсüкèìè» прàвèëàìè. 
Зараз в Україні контроль харчо-
вих продуктів на кордоні відбу-
вається у формі попереднього 
документального контролю. Інші 
види перевірок проводяться вже 
на митниці призначення. Небез-
печний харчовий продукт мож-
ливо виявити лише всередині 
країни, далеко від пункту вве-
зення.

Також у законопроекті уточ-
нено низку важливих норм, які 
раніше могли викликати запи-
тання. Перша стосується здій-
снення перевірок без попе-
редження. Існує суперечність в 
діючих законах щодо цієї норми. 
Як це виглядає на практиці? Як 
правило, у нас оператора ринку 
заздалегідь попереджають про 
перевірку. Це прямо суперечить 

підходам, які діють в ЄС, оскіль-
ки таке попередження значно 
знижує ефективність перевірки. 
Новий законопроект про контр-
оль покликаний розрубати цей 
гордіїв вузол.

По-друге, законопроект пе-
редбачає новий підхід до питан-
ня звільнення від відповідальнос-
ті за вчинення «малозначного» 
порушення. 

По-третє, деталізовано нор-
ми, які допоможуть оператору 
ринку уникнути зловживання ін-
спекторами своїх повноважень. 
Інспектор буде обмежений ви-
ключним переліком питань, які 
можна задати під час перевір-
ки. Такий перелік буде у вільно-
му доступі для всіх операторів 
ринку.

Отже завдяки запроваджен-
ню нової системи контролю дер-
жава зможе зменшувати витрати 
на перевірки за рахунок збіль-
шення їх ефективності, оператор 
ринку — діяти «на випереджен-
ня» через дотримання законо-
давства.

А споживач отримає впев-
неність у безпечності харчових 
продуктів, оскільки перевірки 
будуть спрямовані не на готовий 
продукт, а на усі етапи виробни-
цтва та обігу харчових продуктів, 
що допоможе виявити небез-
печний продукт до моменту його 
потрапляння споживачам.

Одним із головних факторів 
організації системного контролю 
безпечності харчових продуктів 
є впровадження систем управ-
ління безпечністю харчових про-
дуктів, заснованих на принци-
пах НАССР, якими передбачено 
ідентифікація, оцінка та конт-
ролювання небезпечних чинни-
ків у харчових продуктах, що дає 
змогу виробникам ефективно 
попереджати випуск небезпеч-
ної продукції та гарантувати, що 
їх продукти ніяк, ані безпосеред-
ньо, ані опосередковано, не за-
шкодять споживачеві. 

Орган з сертифікації сис-
тем управління ДП «Черкасис-
тандартметрологія» акредитова-
ний в Національному Агентстві 
з Акредитації України на пра-
во проведення оцінки відповід-
ності систем управління без-
печністю харчових продуктів, їх 
сертифікацію на відповідність 
вимогам  ДСТУ ISO 22000:2007 / 
ISO 22000:2005 «Системи управ-
ління безпечністю харчових про-
дуктів. Вимоги до будь-яких ор-
ганізацій харчового ланцюга».

Фахівці нашого підприєм-
ства нададуть професійну мето-
дично-практичну допомогу щодо 
впровадження систем управлін-
ня безпечністю харчових про-
дуктів, заснованих на принципах 
НАССР, що прискорить виконан-
ня вимог діючого національного 
законодавства, а головне підви-
щить рівень конкурентноспро-
можності підприємства. Споді-
ваємось на плідну співпрацю в 
цих питаннях.

Мèхàéëо ×ОРНОÏИЩУК,
äèрекòор ÄÏ  

«×еркàсè сòàнäàрòìеòроëоã³я»

Сертифікація

Проблеми можна вирішувати до їхньої появи
Щоб усп³шно упрàвëяòè ìеäèчнèì çàкëàäоì в уìовàх сüоãоäення òà çàбеçпечувàòè éоãо ефекòèвне 
функц³онувàння, необх³äнèé сучàснèé ³нсòруìенò, якèì є сèсòеìà упрàвë³ння як³сòю, що опèсàнà у сòàнäàрòàх 
ISO сер³ї 9000.

Застосування державного стандар-
ту ДСТУ ISO 9001:2009 для закла-
дів охорони здоров’я є добровіль-

ним. Увага до питань управління якістю 
— це насамперед шанс лікувального за-
кладу отримати конкурентні переваги. 
Недавно органом сертифікації систем 
управління ДП «Черкасистандартметро-
логія» сертифіковано системи управлін-
ня якістю на відповідність вимогам ДСТУ 
ISO 9001:2009 в обласних медичних за-
кладах — стоматологічній поліклініці, гос-

піталі ветеранів війни, психоневрологіч-
ному диспансері та станції переливання 
крові. Сертифіковані системи управління 
якістю надають істотні переваги в робо-
ті цих закладів. Вони стосуються перш за 
все якості надання медичних послуг. Усі 
процедури тут продумані до дрібниць, 
документовані, кожний працівник доско-
нало знає свої обов’язки. Коли персонал 
чітко та впевнено виконує свої функції, 
тоді навіть у найкритичніших ситуаціях 
знаходиться правильне рішення. Однією 

з переваг та особливостей є можливість 
вирішувати проблеми ще до їх появи. 

Враховуючи, що фахівці підприєм-
ства мають значний досвід у проведен-
ні сертифікації систем управління якістю, 
у тому числі закладів охорони здоров’я, 
компетентний кваліфікований персонал 
аудиторів, пропонуємо співпрацю у про-
веденні сертифікації систем управління 
якістю, впроваджених закладами охоро-
ни здоров’я.

У зв’язку з уведенням у дію наказу 

МОЗ України від 20.12.2013 р. №1116 
нагадуємо, що одержати вищу катего-
рію за критеріями акредитації закладів 
охорони здоров’я можна тільки за умо-
ви сертифікації закладом впровадженої 
системи управління якістю на відповід-
ність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001.

ДП «Черкасистандартметрологія» 
проводить сертифікацію систем управ-
ління якістю згідно з затвердженою сфе-
рою акредитації, у тому числі послуг у 
сфері охорони здоров’я та з надання со-
ціальної допомоги.

За додатковою інформацією звер-
тайтеся у в³ää³ë ç п³äòверäження в³ä-
пов³äносò³ сèсòеì ìенеäжìенòу ÄÏ 
«×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я», нà-
чàëüнèк в³ää³ëу Лесечко Нàä³я Мèко-
ëàївнà, òеëефон (0472) 45-73-79.

Випробування

щоб зерно 
відповідало 

вимогам 

законодавства

Нèн³, çà уìовè в³äсуòносò³ 
повноц³нної äержàвної àрб³-
òрàжної ³нсòàнц³ї (якою рà-
н³ше буëà Äержàвнà ³нспек-
ц³я с³ëüсüкоãо ãоспоäàрсòвà, 
що çàрàç перебувàє нà сòà-
ä³ї ë³кв³äàц³ї), вèпробувàëü-
нèé ценòр ÄÏ «×еркàсèсòàн-
äàрòìеòроëоã³я» пропонує 
оперàòорàì рèнку çернà свої 
посëуãè ç вèпробувàнü çер-
новèх çà покàçнèкàìè якосò³ 
òà беçпекè. 

Центр проводить оцінку від-
повідності зерна та про-
дуктів його переробки ви-

могам чинного законодавства та 
нормативної документації. Ви-
пробувальний центр акредито-
ваний Національним агентством 
з акредитації України на відпо-
відність вимогам ДСТУ ISO/IEC 
17025:2006, має сертифікова-
ну систему управління якістю, 
оснащений сучасним устатку-
ванням, яке дає змогу проводи-
ти визначення показників якос-
ті та безпеки інструментальними 
методами в терміни, прийнятні 
для замовників. Діє гнучка сис-
тема знижок вартості випробу-
вань у залежності від кількості 
зразків. Також проводяться ви-
пробування ріпаку за вмістом 
ерукової кислоти та глюкозино-
латів. Термін проведення робіт 
від 4 до 24 годин — у залежності 
від часу надходження зразків та 
завантаженості лабораторії.

Крім того, ДП «Черкасистан-
дартметрологія» надає допомогу 
в організації випробувань продук-
ції на наявність (вміст) генетично 
модифікованих організмів (ГМО). 
Випробування проводяться в дер-
жавних акредитованих лаборато-
ріях. 

Перелік лабораторій, акре-
дитованих на право проведення 
вищезазначених випробувань: 
вèпробувàëüнà ëàборàòор³я 
хàрчової проäукц³ї òà про-
äукц³ї ëеãкої проìèсëовос-
ò³ (ì. ×еркàсè, вуë. Гоãоëя, 
278), кер³внèк вèпробувàëü-
ноãо ценòру-нàчàëüнèк ëà-
борàòор³ї Ñоòнèк Ñв³òëàнà 
Анàòоë³ївнà òеë. (0472) 45-
30-52; (0472) 38-68-18; вè-
пробувàëüнà ëàборàòор³я 
хàрчової проäукц³ї òà про-
äовоëüчої сèровèнè ì.Уìàнü 
(ì.Уìàнü, вуë.Любов³, 43), 
нàчàëüнèк ëàборàòор³ї — Зà-
äн³прянецü Ïеòро Вàсèëüо-
вèч, òеë. (0244) 3-50-40.
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