Анонс
Навчальний тур «Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів»
2 жовтня 2018 р., Київська область
Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» на всіх підприємствах, які провадять діяльність з харчовими продуктами, повинна бути
запроваджена система управління безпечністю харчових продуктів. Вже за рік система має бути
запроваджена на малих потужностях.
Оскільки запровадження системи не потребує обов’язкової сертифікації, а може бути організовано самими
виробниками і без залучення сторонніх дорогих експертів, більшість виробників розглядає можливість
самостійного запровадження системи управління безпечністю.
Міністерство аграрної політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua/node/16423) та Державна
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(http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sistema_Haccp/198) розробили рекомендації та типові
документи для операторів ринку, що має допомогти у впровадженні системи. Також проводяться й
навчальні спеціалізовані семінари, проте теоретичних занять та лекцій недостатньо для застосування
системи, виробники потребують практичних прикладів запровадження нової системи.
Мета навчального туру – показати запроваджену систему управління харчовою безпечністю в дії в умовах
виробництва: визначення контрольних точок, їх моніторинг, ведення документації відповідно до вимог
НАССР тощо.
Учасники туру:
- малі агровиробники, які планують або вже мають малі виробничі потужності,
- представники громадських організацій та дорадчих служб, які співпрацюють з виробниками,
- представники аграрних медіа.

Протягом туру планується відвідати щонайменше 2 підприємства, які мають впроваджену систему
управління безпечністю харчової продукції (HACCP, ISO, FSSC).
Тур буде супроводжувати експерт проекту – Руслан Білик, аудитор з систем управління якості
виробництва та систем менеджменту харчової безпечності, який зможе відповісти на додаткові
питання учасників туру.
Орієнтовний виїзд з Києва о 9:00, повернення о 18:00.
Докладна програма туру буде надіслана зареєстрованим учасникам.
Участь у навчальному турі безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Кількість місць обмежена.
Учасники забезпечуються харчуванням протягом навчального туру (обід та кава).
Проїзд до/з Києва не відшкодовуються.
Реєстрація за посиланням https://goo.gl/forms/piqnEfkM1A8qrseo1 до 27 вересня 2018. Відібрані
учасники отримають повідомлення 28-29 вересня.
Організатор тренінгу: Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє»
Керівник проекту - Катерина Шор
+380 67 440 5937, kateryna.shor@gmail.com
Сторінка проекту - http://www.dossier.org.ua/adaptation2.

Довідково:
Проект «Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження» виконується Міжнародною благодійною
організацією «Інформаційний центр «Зелене досьє» в партнерстві зі Спілкою Виробників Органічних
Сертифікованих Продуктів «Органічна Україна», ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства», ВГО
«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та Бердичівською міськрайонною
громадською організацією «Добра справа» за інформаційної підтримки журналу Agroexpert.
Проект впроваджується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в
рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС та Української національної Платформи Форуму Громадянського суспільства
Східного Партнерства.

Сторінка проекту - http://www.dossier.org.ua/adaptation2.

