Конференція в регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В СЕКТОРАХ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
ТА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНИЧНИХ ВИМОГ НА ВИРОБНИЦТВІ.
ВПРОВАДЖЕНЯ ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР НАССР ТА ПРОЦЕДУР БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ.

Дата/місце:
02.08.2017
м. Миколаїв

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

виробники зернової, зернопереробної, борошно-мельної, олійно-жирової галузей,
виробники кормової сировини та кормів рослинного походження.

ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ ВСІ ОСТАННІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЯКІ ВІДБУЛИСЯ НА ПРОТЯЗІ 2016-2017 РОКІВ
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30 червня підписано Закон «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів
і кормів, здоров’я та благополуччя тварин» (№ 0906).
24 листопада КМУ вніс зміни до наказу Мінагрополітики № 661 від 13.10.2008 року, якими відмінив заборону на змішування при зберіганні в зерносховищах зерна
різних класів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 березня 2017 р. № 166-р Київ «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади». Даним розпорядженням була скасована Інструкції № 661 про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах.
Оприлюднений Проект Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах (далі –
Інструкція), розроблений на заміну скасованої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р (сайт МінАПК).
Створена та працює Робоча група по Розробці проекту нового регламенту щодо зберігання і транспортування зерна та продуктів його переробки. Даний проект направлено
на розгляд в ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ.
УВАГА! ВР розглядає проекти ЗУ «Про безпечність та гігієну кормів» та ЗУ «Про корми».
РЕКОМЕНДОВАНО: Впровадження та дотримування на підприємствах кормового направлення вимог стандарту ІSO/TS 22005:2007 «Простежуваність в ланцюжку
харчових продуктів і кормів - Загальні принципи і основні вимоги до проектування та впровадження систем».
Увага! Грудень 2016 року остаточно ліквідована Держсільхозінспекція. Держпродспоживслужа України отримала нові повноваження, зокрема, по організації та проведенню
контроля за якістю та продуктів його переробки.
Увага! С 1 червня 2017 року остаточно ліквідована Державна санітарно-епідеміологічна служба Україн. На сьогодні Держпродспоживслужа України та ДП «Центр
громадського здоров’я» виконують функції даної служби.
Державний контроль та нагляд за безпечністю харчових продуктів та кормів. Повноваження контролюючих органів. Затверджено єдині форми актів для державних
інспекторів під час здійснення перевірок. Накази Мінагрополітики № 41 та № 42 від 06.02.2017 р.
Увага! Обов’язковість проходження процедури державної реєстрації потужностей.
Вдосконалено процедуру затвердження потужностей для експорту.
Постанова 829 від 16.11.2016: Затверджено переліки обєктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України та для імпорту,
експорту й реекспорту та бланки фітосанітарних та карантинних сертифікатів.
Наказ Держпродспоживслужби від 8 листопада 2016 року № 408 «Про деякі питання забезпечення обліку вантажів з об’єктами санітарних заходів, при ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України здійснюється відбір зразків для лабораторних досліджень».
Захист інтересів вітчизняних виробників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності!
Зміни умов господарської діяльності продовж усього харчового ланцюга!

ПРОГРАМА
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СЛУЖБИ
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Отримання Держпродспоживслужбою України та її територіальними органами нових повноважень по організації та проведенню контроля за якістю та безпечністю зерна та
продуктів його переробки (Держсільхозінспекція ліквідована).
Отримання Держпродспоживслужбою України та її територіальними органами нових повноважень по управлінню санітарним законодавством.
Повноваження та функції ДП «Центр громадського здоров’я».
Порядок державної реєстрації потужностей та вдосконалення процедури затвердження потужностей для експорту.
СЕРТИФІКАТ ЗДОРОВ’Я для харчових продуктів нетваринного походження/HEALTH CERTIFICATE for food of non-animal origin.
Порядок проведення фітосанітарної експертизи.
Державний нагляд та контроль у сфері насінництва та розсадництва.
Оновлені критерії ведення господарської діяльності у сфері карантину рослин.

ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ЗГІДНО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»
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Основні положення Закону України №0906, який набуде чинності після 9-місячного перехідного періоду, протягом якого необхідно розробити та прийняти близько
40 підзаконних актів, щоб повністю привести українську систему державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів у відповідність до директив та
регламентів Європейського Союзу.
Серйозні зміни у системі державного контролю - перевірки операторів ринку без попередження, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), фаховий державний контроль, вичерпний перелік питань для перевірки.
Прийнятий Закон передбачає запровадження зовнішнього щорічного аудиту компетентного органу (Держпродспоживслужби), також залучатимуться представники
громадськості, яким можуть делегуватися повноваження щодо здійснення державного контролю; запроваджується фіксований розмір штрафу за відповідний вид порушення.
Основні положення нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII.
Оновлені обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг продукцію.
Супровідні документи для обігу продукції на внутрішньому ринку та при проведенні експортно-імпортних операцій (товарно-транспортна накладна, міжнародний сертифікат
і декларація виробника).
Відповідальність операторів агропродовольчого ринку. Документальні докази відповідності продукції встановленим вимогам.
Документальні докази та умови відповідності вантажів з об’єктами санітарних заходів, що привезені на митну територію України (прикордонні інспекційні пости, прикордонний
державний контроль, лабораторні дослідження).
Увага! З 20.09.2016 року вступив в дію розділ VII «ЗАГАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ» (Гігієнічні вимоги до підприємств, будівель,
підлог, стін, обладнання та інвентаря, персоналу, боротьба зі шкідниками,постачання води, до транспортних засобів, до технологічних та допоміжних матеріалів, харчових
продуктів).
Державний контроль та нагляд. Затверджено єдину форму акту для державних інспекторів під час здійснення перевірок. Наказ Мінагрополітики № 41 від 06.06.2017р.
ЧЕК-ЛИСТ для дотримання гігієнічних вимог.
Державний контроль та нагляд Затверджено єдину форму акту для державних інспекторів під час здійснення перевірок згідно Наказ у Мінагрополітики № 42 від 06.02.2017
року щодо впровадження діючих процедур НАССР (ЧЕК ЛИСТ).
З 20.09.2018 року Обов’язковість впровадження діючих процедур НАССР.
Обов’язковість впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу», згідно вимог ІSO/TS 22005:2007.
Причини виникнення спірних питань та відображення показників якості зерна та продуктів їх переробки у договорах купівлі продажу, експортних контрактах.

ПЕРЕГЛЯД НОРМАТИВНИХ АКТІВ В СЕКТОРАХ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
ЩОДО РИНКУ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ.
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Відміна атестації виробничих технологічних лабораторій.
Обов’язковість наявності на підприємстві метрологічної услужби або спеціально обученої особи по метрологічній діяльності.
Проект Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах розроблений на заміну скасованої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р.
Проект нового регламенту щодо зберігання і транспортування зерна та продуктів його переробки. Даний проект направлено на розгляд в ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ.
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», як основний нормативно-правовий акт, який регулює суспільні відносини на ринку зерна, продукції зернопереробного
сектору та при виробництві кормів рослинного походження.
Ринок зерна, як відносини між операторами ринку, які впливають на процеси виробництва, зберігання, торгівлю та використання зерна, а також державного контролю за
його якістю та безпечністю.
Зміни умов зберігання та транспортування згідно вимогам національних стандартів, гармонізованих стандартів та експортним контрактом. Відмінність між зберіганням
зерна в складах напільного зберігання та елеваторах.

ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА СТАНДАРТІВ КОДЕКСА АЛИМЕНТАРІУСА
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«Зернові, бобові та продукти їхнього помолу. Відбирання проб» ДСТУ ISO13690:2003.
«Зберігання зернових та бобових. Частина 1. Основні положення» ДСТУ ISO 6322-1:2004.
«Зберігання зернових та бобових. Частина 2. Практичні рекомендації» ДСТУ ISO 6322-2:2004.
«Зберігання зернових та бобових. Частина3. Захист від шкідників» ДСТУ ISO6322-3:2004.
«Зерно заготівельне та постачальне. Терміни та визначення» ДСТУ 2422-94.
Звіт міжнародних стандартів, а також норми та правила по зерновим, стручковим табобовим. CODEX STAN «ЗЕРНОВІ, СТРУЧКОВІТА БОБОВІ».
Контрактний міжнародний стандарт GTP - Добра торгівельна практика (схеми сертифікації для збору, зберігання, торгівлі та транспорту зернових, олійних, білкових
культур та інших рослинних продуктів).
Рекомендовано для впровадження, а саме для проведення експортних операцій з зерном, контрактний стандарт GTP, який містить перелік вимог до системи управління
якістю та безпечністю зерновиробництва та декілька складових факторів, які впливають на якість і безпечність рослинної продукції протягом усього ланцюга її виробництва.
Необхідність запровадження системи управління безпечністю зернових, продукції зернопереробного сектору, заснованої на принципах НАССР.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕРНА ТА ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПРОДУКТІВ НА ВМІСТ ГМО ТА ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ
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Уповноважена лабораторія, референс-лабораторія та виробнича лабораторія, різниця між їх діяльністю.
Проект порядку по уповноваженню та призначенню референс-лабораторій.
Управління алергенами.
Перелік документів, необхідних для проведення досліджень.
Вимоги до відбору проб для проведення лабораторних досліджень.
Інформаційна довідка враховуючи практичний досвід щодо Впровадження схеми отримання сертифікату встановленої форми по ГМО для проведення експортних операцій
(на прикладі експорту зерна кукурудзи).
Наказ Держпродспоживслужби від 8 листопада 2016 року № 408 «Про деякі питання забезпечення обліку вантажів з об’єктами санітарних заходів, при ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України здійснюється відбір зразків для лабораторних досліджень» (зобов’язує начальників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні та транспорті взяти під особливий контроль виконання підпорядкованим структурними підрозділами (ст. 55 Закону України
№1602).
Наказ МОЗ України № 971 від 09.11.2010р «Про затвердження переліку харчових продуктів,щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів»
на наявність або відсутність ГМО при здійсненні експортно-імпортних операцій, переміщенні територією України, а також зерна, що зберігається на сертифікованих зернових
складах».

PEST-CONTROL - БОРОТЬБА ЗІ ШКІДНИКАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (HACCP)
ДЛЯ ВИРОБНИКІВ АГРАРНИХ СЕКТОРІВ
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Огляд програми Pest-control, профілактичні та винищувальні заходи.
Документальне підтвердження наявності постійного контролю за шкідниками на виробництві.
Чи можливо вирішувати проблему боротьби зі шкідниками самостійно?
Основні санітарно-технічні пропозиції для забезпечення відсутності умов для проникнення та розповсюдження шкідників у складських та виробничих приміщеннях.

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ ПО ДЕЯКИХ ПИТАННЯХ
ЩОДО РОБОТИ З НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ (ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ СЛУХАЧІВ КОНФЕРЕНЦІЇ)

Круглі столи будуть проводитися за участью представників ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в Миколаївській області, Миколаївської ТПП.
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Робота з клієнтами: надання ГМО інформації або Декларації про не ГМО походження.
Розроблення нормативно-правових документів щодо постановки продукції на виробництво (ДСТУ 3946).
Необхідність дотримання процедур постановки продукції на виробництво, основні етапи розроблення нових видів продукції (споріднені групи товарів).
Правила розроблення, оформлення та зміст технологічних інструкцій, рецептур.
Введення процедур контролю технологічних процесів.
Побудова структури документального обігу на елеваторному підприємстві.
Проведення експортно-імпортних операцій з операторами ринку зерна, зернопереробних підприємств та підприємств з виробництва кормів рослинного походження згідно
Вимог Угоди про асоціацію з ЄС та створеної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ЗВТ), як зацікавленого торгового партнера.
Проведення експортних операцій з операторами ринку зерна, згідно вимогам двостороннього торгово-економічного співробітництва між Україною та РК.

