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Стурбованість щодо безпечності та якості харчових продуктів відчувається значною
мірою в усьому світі. Це — пріоритетні проблеми для урядів, виробників харчових продуктів, представників промисловості, торгівлі та споживачів. Проблема хвороб харчового походження значна в усіх частинах світу, а що стосується деяких істотних видів небезпек
харчового походження, то здається, що впродовж останніх десятиріч збільшилась захворюваність, яка реєструється.
У Європейському регіоні певні проблеми безпечності та якості харчових продуктів в
останні роки ставили під загрозу здоров’я споживачів. Це призвело до падіння довіри споживачів до деяких видів харчових продуктів і до серйозних економічних наслідків для виробників сільськогосподарської продукції та харчових продуктів в регіоні. Відчуття зазначеної
стурбованості виявило негайну потребу для ряду країн послідовно зміцнювати системи безпечності та якості харчових продуктів з метою зниження рівня хвороб харчового походження, відновлення довіри споживачів та поліпшення умов виробництва харчових продуктів і торгівлі ними в регіоні та за його межами.
Саме НАССР – Аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки – являє собою
систему оцінювання і контролю небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних
процесів і готової продукції, яка забезпечує високу якість і безпечність харчових продуктів.
У наш час це — актуальна модель управління якістю та безпечністю харчових продуктів у
промислово розвинених країнах світу. Важливим в цій системі є те, що у разі застосування
принципів НАССР значною мірою знижуються рівні ризиків виникнення небезпек для життя
і здоров’я споживачів харчової продукції.
Уперше система НАССР з’явилася на початку 1990-х років у США і кількість країн, що
законодавчо вимагають впровадження цієї системи на підприємствах-виробниках харчової
продукції, постійно зростає. У країнах Європейського Союзу (ЄС) роботи з впровадження
системи НАССР почались після прийняття в червні 1993 року Директиви про гігієну харчових продуктів (93/43/ЕЕС), в якій від підприємств харчової промисловості вимагалося проведення аналізу небезпечних чинників, виявлення у технологічному процесі параметрів, що є
критичними для забезпечення безпечності виготовлюваної продукції, і моніторингу в певних
точках техпроцесу, ґрунтуючись на принципах системи НАССР.
3

Відповідно до Директиви у кожній країні ЄС були розроблені національні документи, які
регламентують вимоги системи НАССР і процедури її розроблення (наприклад, у Великобританії це Регламент «Про продовольчу безпеку», у Бельгії — Королівський Указ «Про загальну
гігієну харчових продуктів» і т.ін.). Цими заходами впроваджується чітка система контролю
безпечності харчової продукції на рівні підприємства, здійснювана під наглядом уповноважених державних органів.
Контроль виконання вимог НАССР в окремих країнах є обов’язком урядових органів. Виконавчі органи ряду країн на сьогодні визнають сертифікацію, проведену третьою стороною, як документальне підтвердження виконання підприємством вимог НАССР. Сертифікація за НАССР потрібна також компаніям-експортерам харчової продукції у країни, в яких
така сертифікація є обов’язковою. Сертифікація системи НАССР на підприємстві зміцнює
довіру зарубіжних партнерів як до його продукції, так і до самого підприємства.
Про безумовне визнання українськими споживачами вітчизняних продуктів харчування
свідчать результати багатьох соціологічних досліджень та опитувань громадської думки.
Крім того, офіційна статистика структури споживання в Україні підтверджує цей факт.
Але сьогодні перед підприємствами харчової промисловості стоять нові завдання, зокрема, і
освоєння нових ринків збуту своєї продукції. Потенційні зарубіжні партнери все частіше
пред’являють українським виробникам харчових продуктів вимоги щодо існування на підприємстві діючої системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів
НАССР, як це прийнято у багатьох європейських країнах.
Для вітчизняних виробників проблема відповідальності за безпечність харчових продуктів стає особливо гострою у зв’язку з майбутнім приєднанням України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) та входженням до Європейського Союзу. Стати повноправним членом
цих співтовариств Україна зможе лише за умови, що наша продукція буде не просто високої
якості, а конкурентоспроможною.
Нажаль в Україні відсутні загальнодержавна концепція розроблення і впровадження системи НАССР і відповідні настанови щодо її застосування, крім згадування про неї у статті 20 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»
(«здійснювати заходи щодо поетапного впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктів HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) у порядку та строки, визначені законодавством України
для окремих видів харчових продуктів») та національного стандарту ДСТУ 4161—2003 «Си4

стема управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги», який набрав чинності від
01.07.2003 р.
Але не зважаючи на це, впровадження принципів НАССР у вітчизняну харчову промисловість повинне стати ефективним інструментом забезпечення високої гігієни харчових
продуктів і, як наслідок, створення сприятливих умов для виходу українських харчових продуктів на ринки інших країн.
Цей довідник є нашою спробою послідовно викласти принципи системи НАССР, щоб допомогти виробникам харчової продукції зрозуміти суть цієї системи, полегшити її розроблення та певною мірою заповнити інформаційний вакуум.
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ВСТУП

Аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки (англійською мовою Hazard
Analysis and Critical Control Point — НАССР) — це попереджувальна система для забезпечення безпечності харчових продуктів. Вона ґрунтується на розумному застосуванні технічних і наукових принципів до всього ланцюга виробництва харчових продуктів: від поля (ферми) — до столу. Принципи НАССР можна застосовувати на всіх етапах харчового виробництва, включаючи основні методи землеробства, підготовлення, оброблення, виготовлення
харчових продуктів, послуги, пов’язані з харчовими продуктами, системи розподілення харчових продуктів, поводження та використання продуктів споживачем. Абревіатура НАССР
стала символом безпечності харчових продуктів у всьому світі.
Метою НАССР є ідентифікація небезпечних для споживачів чинників, які можуть виникнути на всьому виробничому ланцюжку, і встановлення контролю з метою гарантування
безпечності продукту для споживача.
НАССР ґрунтується на інженерній системі, відомій як «Аналіз видів і наслідків відмов»
(FMEA), яка являє собою технологію аналізу можливості виникнення дефектів та їх вплив на
споживача. FMEA-аналіз проводиться для розроблюваної продукції і процесів її виготовлення з метою зниження ризику споживача від потенційних дефектів. У цій системі наглядають
за кожним етапом процесу, розглядають потенційні невдачі і причини їхнього виникнення та
встановлюють механізми контролю.
Система НАССР є інструментом управління, який забезпечує засоби для створення
ефективної програми контролю небезпечних чинників. Вона ґрунтується на зареєстрованих
даних про причини захворювань, викликаних харчовими продуктами. Це логічна і зрозуміла система, яка враховує всі інгредієнти та матеріали, що входять до складу продукту, процес виготовлення та подальше використання продукту.
НАССР — це неперервна система, тому що потенційно небезпечні чинники аналізують
та ідентифікують до і під час їхнього виникнення, а коригувальні дії виконують негайно. Це
комплексний план, який охоплює всі операції, процеси та контрольні заходи, спрямовані на
запобігання цих небезпек, тим самим зменшуючи ризик захворювань, спричинених харчовими продуктами.
Система НАССР пов’язана зі всіма аспектами виробництва харчового продукту. Відповідно до визначення Продовольчої та Сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй
(FAO) «Вона (система НАССР) — визнаний в усьому світі систематичний і запобіжний підхід, який визначає біологічні, хімічні та фізичні небезпеки шляхом передбачення і запобігання швидше оглядання та випробування кінцевого продукту».
Основна базова концепція НАССР — запобігання краще, ніж інспектування. Вирощувачі сировини, обробники, виробники, дистриб’ютори та споживачі харчових продуктів повинні володіти достатньою інформацією щодо харчових продуктів та інструкціями стосовно
їхнього використання, щоб мати змогу визначити де і як проблема небезпечності продуктів
може виявитися. Якщо «де» і «як» відомі, то легко здійснити запобігання, а інспектування та
випробування кінцевого продукту стає зайвим. План НАССР або план управління безпечністю харчових продуктів контролює всі чинники, що впливають на інгредієнти, продукт і процес його виготовлення.
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Визначення «де» і «як» є частиною аналізу небезпечних чинників НАССР. Контролювання технологічного процесу та умов, що приводять до появи небезпечних чинників, містить елемент, який називається критичною точкою контролю (КТК)*). Виходячи з основної
базової концепції, НАССР — це просте методичне та системне застосування відповідної науки та технології у плануванні, контролюванні та документуванні безпечного виробництва
харчової продукції.
Система НАССР охоплює всі типи потенційних ризиків для безпечності харчових продуктів
(біологічних, хімічних чи фізичних) поява яких природна у продовольстві, навколишньому середовищі або внаслідок помилки у харчовому виробництві. Споживачі найбільше бояться хімічних небезпечних чинників, фізичні небезпечні чинники найлегше ідентифікуються, але біологічні небезпеки з точки зору охорони здоров’я є найсерйознішими.
Слід зауважити, що НАССР не є системою з нульовим ризиком. Вона розроблена для
мінімізації ризику від потенційно небезпечних чинників у харчових продуктах.
Крім того, система НАССР сумісна з іншими системами управління якістю. Це означає,
що безпека, якість та продуктивність можуть бути результатом більшої довіри серед споживачів, більшого прибутку в промисловості та кращих стосунків серед всіх, хто має спільну
мету — гарантування безпечності та якості продукції. Кінцевим результатом буде краще
здоров’я споживачів та міцна національна економіка.
Зростаюче прийняття системи НАССР у всьому світі промисловістю, урядами та споживачами, поряд з її сумісністю з існуючими системами управління якістю, передбачає, що вона стане найуніверсальнішим інструментом для гарантії безпечності продовольства.

*)

Відповідно до правил термінотворення (див. ДСТУ 3966–2000 «Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів
на терміни та визначення понять», додаток Г) назву дії слід передавати прикметником і тому правильним є термін «критична
контрольна точка (ККТ)». В ДСТУ 4161 введена «критична точка контролю (КТК)», тому в цьому довіднику використовується
саме цей вислів для однакового розуміння викладу довідника та ДСТУ 4161. - прим. упорядника.

12

1. Історія та вихідна інформація щодо системи НАССР

1. ІСТОРІЯ ТА ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СИСТЕМИ НАССР

1.1.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

Система HACCP для управління аспектами безпечності харчових продуктів бере початок з двох вагомих наукових досягнень. Перше велике досягнення, яке внесло вклад у створення системи НАССР, пов’язане з В.Е. Демінгом. Його теорії управління якістю широко визнані як головний чинник у розв’язанні питань, пов’язаних з якістю японських продуктів у
50-х роках. Д-р Демінг та інші розробили системи комплексного управління якістю (TQM), в
яких акцент зроблено на комплексному системному підході до виробництва, що може поліпшити якість за зниження витрат.
Другим вагомим науковим досягненням було розроблення безпосередньо концепції
HACCP. Концепція HACCP вперше представлена в 60-х роках Пілсбурською компанією
(Pillsbury), лабораторією Армії США і Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NАSА) як спільна розробка виробництва безпечних харчових продуктів для космічної програми США. NАSА мало дві принципові проблеми з безпечністю харчових продуктів для космонавтів. Перша стосувалася можливих проблем поведінки частинок їжі в космічному апараті за умов відсутності гравітації. Друга проблема —
захист харчових продуктів від усіх патогенів та біологічних токсинів. Захворювання, спричинені продуктами харчування, наприклад, харчове отруєння стафілококами, були б катастрофічні в умовах космічного польоту.
Перша проблема — поява харчових крихт в умовах невагомості — вирішувалась розробленням продуктів «на один ковток», тобто розмірами на одне кусання, і використанням
спеціально розробленого покриття для скріплення харчового продукту. Крім того, використовувалися спеціалізовані типи паковання для мінімізації впливу навколишнього середовища
на харчові продукти впродовж зберігання, приготування та споживання.
Друга проблема – мікробіологічна безпека — вирішувалася важче. Відбір проб кінцевого продукту для встановлення мікробіологічної безпеки кожної партії космічної їжі, виявився
непрактичним, якщо неможливим. Потрібен був альтернативний підхід, щоб отримати гарантії безпечності харчових продуктів, як того вимагало NАSА для харчових продуктів космічної програми.
Концепція видів і наслідків відмов (FMEA), розроблена Natick лабораторією Армії
США, була прийнята для виробництва харчових продуктів. Збір відомостей про харчовий
продукт і процес його виготовлення, давав можливість передбачити як те, що могло бути
шкідливим (небезпека), так і те де і як це може відбуватися в технологічному процесі.
Ґрунтуючись на такому аналізі небезпек, пов’язаних з конкретним продуктом і процесом, можна було вибрати точки, в яких виконувалися вимірювання та/або спостереження, що
підтверджували, чи дійсно технологічний процес належно контролюється. Ці точки в технологічному процесі отримали назву КРИТИЧНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ (КТК).
На основі вищесказаного, Пілсбурська компанія ввела та прийняла концепцію HACCP
як систему, що може забезпечувати найкращу безпечність за зниження залежності від інспектування та випробування кінцевих продуктів. Система HACCP наголошує на контролі про13
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цесу на якомога ранній стадії у технологічній схемі виготовлення продукту, застосовуючи
контроль оператора та способи неперервного моніторингу в критичних точках контролю.
Пілсбурська компанія оприлюднила концепцію HACCP на конференції із захисту харчових продуктів у 1971 році. Від цієї дати і почалося впровадження концепції в харчову промисловість.
Початкова система НАССР складалася з трьох принципів:
• ідентифікація та оцінення небезпек, пов’язаних з повним процесом від вирощування/збирання врожаю до розміщення на ринку/приготування;
• визначення критичних точок контролю, щоб протистояти будь-якій ідентифікованій небезпеці;
• встановлення систем моніторингу в критичних точках контролю.
У 1973 році Пілсбурська компанія опублікувала документ «Харчова безпека через систематичний аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю», в якому вперше деталізувалася техніка НАССР. Пізніше використання принципів HACCP у регламентах з регулювання низької кислотності консервованих харчових продуктів було проголошено Управлінням
з харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA), а Департамент сільського господарства США включив НАССР в інспекції м’яса та свійської птиці. На початку 80-х років підхід
HACCP був прийнятий іншими провідними компаніями в харчовому секторі.
У 1985 році Національна Академія Наук США рекомендувала, щоб підхід HACCP був
прийнятий на переробних підприємствах у харчовому секторі для гарантування безпечності
харчових продуктів. Дещо пізніше численні професійні об’єднання, включаючи, наприклад,
Всесвітню організацію охорони здоров’я (WHO), Міжнародну Комісію з мікробіологічних
вимог до харчових продуктів (ICMSF) та Міжнародну Асоціацію з молока, харчової санітарії
та оздоровлення навколишнього середовища (IAMFES), рекомендували широке застосування
HACCP для цілей убезпечення харчових продуктів.
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1.2.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ГІГІЄНИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
КОМІСІЇ КОДЕКС АЛІМЕНТАРІУС

Застосування системи НАССР на будь-якому харчовому підприємстві неможливе без
впровадження і дотримання процедур, що забезпечують виконання загальних принципів гігієни харчових продуктів. Загальні принципи гігієни харчових продуктів встановлюються
міжнародною організацією Комісія Кодекс Аліментаріус. Ця Комісія, яка створена в
1961/62 рр. конференцією FAO та Всесвітньою Асамблеєю охорони здоров’я, впроваджує
спільну FAO/WHO програму стандартів на харчові продукти. Метою програми є захист здоров’я споживачів та забезпечення справедливих методів у торгівлі харчовими продуктами.
Кодекс Аліментаріус (латинською мовою означає «Законодавство про харчові продукти» або
«Звід норм і правил про харчові продукти») — це міжнародно прийняті стандарти на харчові
продукти, подані в однаковому вигляді. Крім стандартів на всі основні види харчових продуктів, оброблених, напівоброблених чи сирих, призначених для постачання споживачеві, Кодекс Аліментаріус містить рекомендовані міжнародні правила для харчових продуктів, яких
повинна дотримуватися міжнародна спільнота для захисту здоров’я споживачів і забезпечення однакових міжнародних торговельних методів, настанови та інші рекомендаційні документи, призначені допомогти в розробленні та встановленні вимог до харчових продуктів.
Загальні принципи гігієни харчових продуктів встановлені в стандарті Кодекс Аліментаріус «Рекомендований міжнародний Кодекс загальних принципів гігієни харчових продуктів», прийнятому в 1969 році. Цей документ відстежує весь ланцюжок виробництва харчових продуктів — від первинного виробництва (вирощування) до кінцевого споживача, установлюючи необхідні гігієнічні умови для виробництва безпечного і допустимого для споживання продукту. Він є основою для інших, більш конкретних кодексів гігієнічної практики,
які застосовуються для виробництва певних видів харчових продуктів. Кожен розділ цього
документа встановлює як цілі, які повинні бути досягнуті, так і їхню доцільність у рамках
безпечності та придатності харчових продуктів. У разі потреби, ці загальні принципи гігієни
харчових продуктів слід застосовувати разом з кодексом гігієнічної практики для певного
виду продукту та посібниками з встановлення мікробіологічних критеріїв. Рекомендовані
гігієнічні принципи стосуються розміщення, облаштування, оснащення підприємств харчової
промисловості та особистої гігієни працівників харчового підприємства, гігієнічного контролю під час первинного виробництва, перероблення, зберігання та транспортування харчових
продуктів, технічного обслуговування обладнання та інвентарю, прибирання, чищення та санітарної обробки приміщень і засобів обслуговування, інформації про продукт та поінформованості споживачів.
Визнаючи важливість HACCP для контролю харчових продуктів, 20-та сесія Комісії Кодекс Аліментаріус, що відбулася в Женеві (Швейцарія) з 28 червня по 7 липня 1993 р., прийняла Настанови щодо застосування системи НАССР. Було також поінформовано, що нова редакція «Кодексу загальних принципів гігієни харчових продуктів» міститиме підхід HACCP.
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Перегляд «Рекомендованого міжнародного Кодексу загальних принципів гігієни харчових продуктів»*) був прийнятий Комісією Кодекс Аліментаріус на 22-й сесії в червні 1997 р.
(див. додаток А). Документ «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (НАССР) та настанови щодо її застосування» включений як додаток до цього стандарту. Настанови Кодекс Аліментаріус щодо застосування системи НАССР розглянуті в наступному розділі цього довідника.
Переглянуті загальні принципи закладають міцний фундамент забезпечення харчової гігієни. Вони відстежують весь ланцюг виробництва харчових продуктів: від первинного виробництва до споживача, висуваючи на перший план ключові принципи гігієнічного контролю на кожній стадії і рекомендуючи підхід HACCP в усіх можливих випадках для гарантування безпечності та придатності харчових продуктів для споживання людиною, а також для
міжнародної торгівлі.
Заходи контролю, які подані в загальних принципах, визнані на міжнародному рівні як
суттєві умови для забезпечення безпечності і придатності для споживання харчових продуктів. Загальні принципи гігієни харчових продуктів рекомендовані урядам, підприємствам
промисловості (включаючи індивідуальних виробників первинного виробництва, оброблювальні та перероблювальні підприємства харчових продуктів, операторів у сфері послуг з харчових продуктів і роздрібних торговців), а також споживачам.

1.3.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ НАССР

Система НАССР — це інструмент управління, який забезпечує більш структурований та
науковий підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, ніж підхід через традиційну інспекцію і процедури контролю якості кінцевого продукту. У разі використання
системи НАССР контроль переходить від випробування одиничного кінцевого продукту (випадкової вибірки продуктів), тобто тестування наявності відхилень, у сферу розроблення та
виготовлення конкретного продукту, тобто запобігання відхилень.
Ця система використовує підхід контролювання критичних точок у поводженні з харчовими продуктами для попередження проблем безпечності харчових продуктів. У ній ідентифікуються конкретні небезпеки та встановлюються заходи їхнього контролю для гарантування
безпечності харчових продуктів. Система НАССР надає впевненості у тому, що на підприємстві управління безпечністю харчових продуктів проводить ефективно. План НАССР підтримує
безпечність харчових продуктів, тому що потенційні небезпечні чинники, які можуть виникати
під час виробництва, очікуються, оцінюються, контролюються та запобігаються.
Система HACCP зменшує потенційні ризики для здоров’я споживачів від хвороб, спричинених харчовими продуктами,
• ідентифікуючи,
• запобігаючи та
• коригуючи
проблеми по всьому харчовому ланцюгу від первинного виробництва до кінцевого споживача. Поряд з підвищенням безпечності харчових продуктів інші вигоди від застосування сис*)

Рекомендований міжнародний Кодекс загальних принципів гігієни харчових продуктів, CAC/RCP 1-1969, Пер. 31997, змін. 1999.
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теми HACCP включають ефективніше використання ресурсів, заощадження для харчової
промисловості та оперативніше реагування на проблеми, пов’язані з безпечністю харчових
продуктів.
Система HACCP підсилює відповідальність та ступінь контролю на рівні всієї харчової
промисловості. Належним чином впроваджена система HACCP веде до кращого розуміння
та гарантування всіма учасниками харчового сектору безпечності харчових продуктів, тим
самим даючи нову мотивацію в їхній роботі.
Користь від впровадження системи НАССР:
для виробників:
• виробництво більш безпечної продукції, що знижує діловий ризик, і підвищує задоволеність споживача;
• поліпшена репутація і захист торговельної марки;
• узгодженість із законодавством;
• персонал має чіткіше уявлення щодо вимог до безпечності харчових продуктів та
методів їх виконання;
• демонструє зобов’язання (докази) підприємства щодо безпечності продукції, які
можуть бути використані у судових позовах і визнані страховими компаніями;
• кращі організація персоналу та використання робочого часу;
• ефективність витрат, зменшення збитків у перспективі (спочатку збитки можуть
збільшитися через застосування коригувальних дій, які вимагають видалення продукції внаслідок невиконання належного контролю в КТК);
• менша ймовірність одержати скарги від споживачів та їхня довіра;
• можливість збільшити доступ на ринки збуту;
для споживачів:
• менший ризик хвороб, спричинених харчовими продуктами;
• поліпшення якості життя;
• більша довіра до харчових продуктів;
для урядів:
• полегшення інспекцій та ефективніший контроль харчових продуктів;
• поліпшення охорони здоров’я та зменшення витрат на охорону здоров’я;
• полегшення міжнародної торгівлі.
Впровадження HACCP не означає переладнання процедур забезпечення якості або належної виробничої практики, вже встановлених на підприємстві, проте вона вимагає перегляду цих процедур як частини системного підходу та їхнього належного інтегрування в
план HACCP.
Система HACCP спроможна гнучко реагувати на зміни, пов’язані, наприклад, з удосконаленням конструкції обладнання, зміною у способах оброблення, технологічними розробками та науково-технічним прогресом.
Хоча застосування HACCP є можливим у всіх секторах харчовій промисловості та ділянках ланцюга виробництва харчових продуктів, безумовною передумовою застосування системи НАССР є те, що всі ці сектори повинні функціонувати відповідно до належної виробничої
практики (GMP) та Загальних принципів гігієни харчових продуктів. Здатність певного сегме17
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нту чи сектору промисловості впроваджувати або підтримувати систему HACCP залежить від
того, якою мірою вони дотримуються цієї практики (детальніше див. розділ 3)
Ефективне застосування HACCP вимагає повного зобов’язання і залучення до цієї діяльності керівництва та персоналу підприємства. Воно вимагає багатогалузевого підходу,
який повинен включати, за необхідності, ґрунтовні знання з агрономії, ветеринарної санітарії, мікробіології, охорони здоров’я, технології харчових продуктів, охорони навколишнього
середовища, хімії, машинобудування тощо, залежно від конкретної ситуації.
Застосування системи HACCP є сумісним з впровадженням систем комплексного управління якістю TQM, наприклад, за стандартами ISO серії 9000.
Відомо, що зараз найбільш розповсюдженою вважається система управління якістю на
основі стандартів ISO серії 9000. Ця система завдяки закладеному в ній «процесному підходу» охоплює всі можливі аспекти поліпшення діяльності підприємства в цілому, у тому числі, звичайно, і все, що пов’язане безпосередньо з безпечністю та якістю продукції. Основні
положення стандартів ISO серії 9000 фокусуються на потребах, очікуваннях та задоволенні
споживачів. Система якості, в основу якої закладені принципи НАССР, орієнтовна на управління чинниками, що впливають або можуть вплинути на безпечність продукції. Тому і можлива взаємна інтеграція системи управління якістю і системи управління безпечністю продукції, у тому числі і на основі НАССР. Адже одне із найважливіших очікувань споживача —
мати безпечні продукти харчування.
Застосування системи HACCP в межах системи управління якістю, що відповідає ISO
9001, може сприяти створенню системи безпечності харчових продуктів, ефективнішої ніж у
випадку застосування або лише ISO 9001, або лише HACCP, що веде до зростання задоволеності споживача та поліпшення продуктивності організації. Прикладом є застосування
HACCP для ідентифікації небезпек та контролювання ризиків, пов’язаних з плануванням
якості та запобіжними діями, як того вимагає ISO 9001. Після ідентифікації критичних точок
принципи ISO 9001 можуть використовуватися для контролювання та моніторингу. Процедури проведення дослідження HACCP можна легко задокументувати в межах системи управління якістю. Тому цілком зрозумілим є своєчасне прийняття міжнародного стандарту ISO
15161:2001 «Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у харчовій промисловості та виробництві напоїв». Цей міжнародний стандарт подає інформацію про можливі взаємозв’язки
стандартів ISO серії 9000 з системою управління якістю на принципах НАССР, які потрібно
розглядати під час розроблення і впровадження системи управління якістю в харчову промисловість та виробництво напоїв (див. додаток В).
HACCP — це система, яку слід обирати для цілей управління безпечністю харчових
продуктів в межах загальних систем управління.

1.4.

НАССР І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Заключний Акт Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів, який
почався в Уругваї у вересні 1986 р. і завершився в Марокко в квітні 1994 р., заснував Світову
Організацію Торгівлі СОТ (WTO), що перейняла функції Генеральної Угоди з Тарифів і Торгівлі (GATT). Переговори в рамках Уругвайського раунду стали початком обговорення пи-
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тань лібералізації торгівлі продуктами сільського господарства — сфери, якої не торкалися
на попередніх раундах переговорів.
Важливі наслідки для Комісії Кодекс Аліментаріус має Заключний Акт Уругвайського
Раунду: Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (Угода СФС) та Угода
про технічні бар’єри в торгівлі (Угода TБT).
Метою Угоди СФС є забезпечення того, щоб заходи, які встановлюються урядами для
захисту життя та здоров’я людей, тварин і рослин лише в секторі сільського господарства,
були узгоджені із зобов’язаннями, що приймаються для заборони свавільної та необгрунтованої дискримінації в торгівлі між країнами, в яких переважають однакові умови, і не становили прихованих обмежень щодо міжнародної торгівлі.
Угода СФС є особливо доречною з погляду безпечності харчових продуктів, забезпечуючи структурну основу для формулювання та гармонізації санітарних і фітосанітарних заходів. Вона вимагає, щоб такі заходи базувалися на наукових даних і впроваджувалися прозоро. Їх не можна використовувати як необгунтовані бар’єри у торгівлі через дискримінаційне
ставлення до зарубіжних постачальників або для забезпечення нечесної переваги для вітчизняних виробників.
З метою сприяння виробництву безпечних харчових продуктів для національного та
міжнародного ринків Угода СФС закликає уряди гармонізовувати свої національні заходи
або формувати їх на основі міжнародних стандартів, настанов та рекомендацій, які розробляють міжнародні органи стандартизації.
Мета Угоди TБT полягає у запобіганні використанню національних чи регіональних вимог або стандартів загалом як необгрунтованих технічних бар’єрів у торгівлі. Угода охоплює
усі види стандартів, включаючи вимоги до якості харчових продуктів (крім вимог,
пов’язаних з санітарними та фітосанітарними заходами), і включає численні заходи, призначені для захисту споживача від фальсифікації та економічного шахрайства.
Угода TБT також підкреслює важливість міжнародних стандартів. Члени СОТ зобов’язані використовувати міжнародні стандарти або їхні окремі частини, крім випадків, коли міжнародний стандарт може бути неефективним або неналежним на національному рівні.
За цих умов стандарти, настанови та інші рекомендації Кодекс Аліментаріус стали конкретно визначеним базисом для виробництва безпечних харчових продуктів і захисту споживачів за Угодою СФС. Вони набувають безпрецедентної важливості з точки зору захисту
споживачів та міжнародної торгівлі харчовими продуктами. У результаті цього робота Комісії Кодекс Аліментаріус, включаючи настанови щодо застосування системи HACCP, стає основою для міжнародних вимог стосовно безпечності харчових продуктів. У цьому світлі особливо важливо однозначно дотримуватися настанов Кодекс Аліментаріус щодо застосування
системи HACCP; інакше можуть виникати конфлікти, пов’язані з безпечністю харчових продуктів.
Застосування HACCP як державної політики вимагає визначення ролі уряду в запровадженні процесу HACCP. Країни-експортери харчових продуктів можуть вимагати в урядів
додаткових ресурсів для розвитку своєї харчової промисловості для виконання вимог
НАССР. Відповідні кроки слід вжити для спрощення торгівлі харчовими продуктами, наприклад, оцінення безпечності харчових продуктів, підготовку персоналу, передачу технологій і
зміцнення національної системи контролю харчових продуктів.
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Харчова промисловість та уповноважені органи в сфері контролю харчових продуктів у
цілому світі проявили зацікавлення до впровадження системи HACCP. Єдине розуміння термінології та підходів щодо застосування НАССР значною мірою сприяє її прийняттю та веде
до гармонізації підходу стосовно безпечності харчових продуктів між країнами в усьому світі. Багато країн вже інтегрували чи перебувають у процесі інтегрування системи HACCP до
своїх регламентувальних механізмів. У результаті цього виникає величезна потреба, особливо в країнах, що розвиваються, в підготовці кадрів для системи НАССР, розробленні та складанні методичних матеріалів на підтримку цієї підготовки.
Настанови щодо застосовування Загальних принципів харчової гігієни Кодекс Аліментаріус і системи HACCP розробляють багато організацій. Зокрема підхід FAO до цієї проблеми включає:
• сприяння впровадженню системи HACCP на основі гармонізованих Загальних
принципів гігієни харчових продуктів та належної виробничої практики GMP;
• розроблення програми підготовки інструкторів з НАССР, які спроможні навчати
інших;
• встановлення та забезпечення належних навчально-методичних матеріалів щодо
застосування HACCP;
• забезпечення підготовки окремих осіб, різною мірою залучених до розроблення,
моніторингу, управління та перевірки планів HACCP;
• підвищення ролі науки в аналізі та оціненні ризиків для розроблення системи
HACCP;
• створення структурної основи для визначення еквівалентності програм контролю
безпечності харчових продуктів шляхом гармонізованого підходу до застосування
HACCP.
У багатьох країнах світу існують державні концепції впровадження систем управління
безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР, програми підготовки фахівців
для них та реальні механізми реалізації цих заходів. Прикладом є Канадська система постачання безпечних та поживних харчових продуктів, яка є однією з найкращих у світі. Для досягнення цієї мети на рівні країни було поставлене завдання одержання єдиного комплексу
гармонізованих стандартів щодо безпечності харчових продуктів. Ці стандарти спираються
на спільну законодавчу базу і враховують міжнародні досягнення щодо принципів безпеки
для життя і здоров’я людей, які ґрунтуються на аналізі небезпечних чинників та оціненні ризиків від їх впливу. Подібні системи існують в Австралії, США та інших, навіть африканських, країнах.
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2. ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ НАССР ТА НАСТАНОВИ
КОДЕКС АЛІМЕНТАРІУС ЩОДО ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ*)
У цьому розділу подано виклад додатку, прийнятого у 1997 р. до стандарту Кодекс
Аліментаріус «Рекомендований міжнародний Кодекс загальних принципів гігієни харчових продуктів», CAC/RCP 1-1969, перевид. 3-1997, змін. 1999.
2.1.

СИСТЕМА НАССР

[Витяг з преамбули додатка до САС/RCP 1-1969 (Перевид. 3 - 1997)]
Система HACCP, яка являє собою науково обґрунтовану і впорядковану систему,
ідентифікує конкретні види небезпечних чинників і встановлює заходи щодо їхнього
контролю для гарантування безпечності харчових продуктів. HACCP — це інструмент
оцінювання небезпечних чинників і впровадження систем контролю, в яких увага акцентується не стільки на випробуваннях готової продукції, скільки на профілактичних заходах. Будь-яка система HACCP допускає зміни, пов’язані, наприклад, з удосконаленням конструкції устаткування і технологічних процесів або з розвитком науковотехнічного прогресу.
2.2.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Контролювання (дія): Застосовування всіх необхідних дій для досягнення і підтримки відповідності прийнятим у плані HACCP критеріям.
Контроль: Стан, за якого необхідні методики виконуються, а критерії дотримуються.
Контрольні заходи: Будь-які дії чи роботи, здатні попередити чи усунути чинники, що загрожують безпечності харчових продуктів, або знизити їхній вплив до прийнятного рівня.
Коригувальна дія: Будь-яка дія, що підлягає виконанню у тому випадку, коли результати моніторингу в критичній точці контролю вказують на втрату контролю.
Критична точка контролю (КТК): Етап, на якому контроль можливий і суттєвий
для запобігання чи усунення небезпечних чинників для харчових продуктів або їхнього
зменшення до прийнятного рівня.
Етап: Точка, процедура, операція чи стадія виробничого ланцюжка харчового продукту, включаючи сировину, від первинного виробництва до кінцевого споживання.**)
Граничне значення: Критерій, що відокремлює допустиме значення від недопустимого
значення.
*)
Зі змінами, які прийняті на 26-й сесії Комісії Кодекс Аліментаріус 30.06 – 07.07.2003 р. Зміни враховують проблеми
та конкретні потреби окремих секторів промисловості, в яких працюють малі та/або слабо розвинені підприємства, а також
включають редакційні виправлення для уточнення деяких понять документа. - прим. упорядника.
**)
«Етап» означає будь-яку стадію у виробництві та/або виготовленні харчових продуктів, включаючи одержання та/або
виробництво сировини, збирання врожаю, транспортування, складання рецептури (змішування інгредієнтів), оброблення,
зберігання тощо - прим. упорядника.
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Відхилення: Невідповідність граничному значенню.
Блок-схема: Систематизоване подання послідовності етапів або операцій виробництва чи виготовлення конкретного харчового продукту.
HACCP: Система ідентифікації, оцінювання і контролю небезпечних чинників,
суттєвих для безпечності харчових продуктів.
План HACCP: Документ, розроблений відповідно до принципів HACCP, що забезпечує контроль небезпечних чинників на розглядуваній ділянці виробничого ланцюжка
харчового продукту.
Небезпечний чинник (небезпека): Біологічний, хімічний чи фізичний чинник або
стан харчового продукту з потенційною можливістю шкідливого впливу на здоров’я
людини.
Аналіз небезпечних чинників (небезпек): Процес збирання та оцінювання інформації про небезпечні чинники та передумови їхньої появи, з метою вирішення, які з них
суттєві для безпечності харчового продукту, а тому підлягають включенню до плану
HACCP.
Моніторинг: Проведення запланованої послідовності спостережень чи вимірювань контрольних параметрів для оцінення того, чи знаходиться КТК під контролем.
Підтвердження: Одержання доказів дієвості елементів плану HACCР.*)
Перевірка: Застосування методів, методик, випробувань та інших видів оцінювання, додаткових до моніторингу, для визначення відповідності плану HACCP.**)

2.3.

ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ HACCP

Система HACCР включає сім таких принципів:
Принцип 1
Проведення аналізу небезпечних чинників.
Ідентифікують потенційні небезпечні чинники, пов’язані з виробництвом харчових
продуктів на всіх стадіях виробничого ланцюжка, починаючи з первинного виробництва, оброблення, виготовлення та розподілення продуктів і закінчуючи місцем споживання. Оцінюють можливість (ймовірність) виникнення небезпечних чинників та встановлюють заходи для їхнього контролювання.

*)

Підтвердження [терміном-відповідником, який використовується в міжнародній практиці є validation (англ.) та валідація (рос.)] – елемент перевірки, який включає збирання та оцінювання науково-технічної
інформації для обґрунтування та визначення того, чи буде належним чином впроваджений план НАССР ефективно контролювати ідентифіковані небезпечні чинники. Це є задокументований об’єктивний доказ спроможності запропонованого плану НАССР (методи контролю, граничні значення, процедури моніторингу та коригувальні дії) для конкретного продукту та технологічного процесу визначати та контролювати всі значущі загрози
для безпечності даного харчового продукту або знижувати їх до допустимого рівня – прим. упорядника.
**)
Терміном-відповідником, який використовується в міжнародній практиці є verification (англ.) та верифікація (рос.) - прим. упорядника.
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Принцип 2
Визначення критичних точок контролю (КТК).
Визначають точки (місця), процедури або технологічні операції, які можуть контролюватися для усунення небезпечних чинників або мінімізації ймовірності їхнього
виникнення.
Принцип 3
Встановлення граничних значень.
Встановлюють граничні значення, які повинні бути дотримані для забезпечення контролю в КТК.
Принцип 4
Встановлення системи моніторингу для КТК.
Розробляють систему моніторингу контролю для КТК шляхом проведення випробувань або спостережень відповідно до встановленого плану-графіку.
Принцип 5
Встановлення коригувальних дій для тих випадків, коли результати моніторингу
свідчать про втрату контролю в КТК.
Принцип 6
Встановлення процедур перевірки (аудиту) для підтвердження ефективності функціонування системи HACCP.
Принцип 7
Встановлення документації для всіх процедур і реєстрації даних відповідно до зазначених принципів та їхнього застосування.
2.4.

НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ HACCP

Перш ніж застосувати систему HACCP до того чи іншого сектора ланцюжка виготовлення харчового продукту, в цьому секторі повинні бути запроваджені програмипередумови (супутні програми НАССР), такі як належна гігієнічна практика відповідно
до загальних принципів гігієни харчових продуктів, встановлених у Зводі правил Кодекс Аліментаріус, і належні вимоги з безпечності харчових продуктів. Ці програмипередумови для застосування системи НАССР, включаючи тренінг (підготовку) персо23
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налу, повинні бути належним чином впроваджені, постійно підтримуватися у робочому
стані і бути перевіреними та затвердженими, для того щоб сприяти успішному застосуванню та впровадженню системи НАССР.
Необхідною умовою для впровадження ефективної системи НАССР на будь-яких
харчових підприємствах є обізнаність та зобов’язання керівництва. Ефективність також
залежатиме від того, чи матимуть керівники та працівники відповідні знання і вміння у
сфері НАССР.
Під час виявлення небезпечних чинників, їхнього оцінення і подальших дій слід
брати до уваги вплив сировини, інгредієнтів, технологічних операцій виробництва харчових продуктів, можливості виробничих процесів з боку контролю за небезпечними
чинниками, передбачуване кінцеве застосування продукту, категорії споживачів та епідеміологічну статистику щодо безпечності харчових продуктів.
Система HACCP передбачає зосередження контролювання в критичних точках контролю. У випадку, коли ідентифіковані небезпечні чинники повинні контролюватися,
а критичні точки контролю не встановлені, слід розглянути питання перепроектування
технологічної операції.
Система HACCP повинна застосовуватися окремо до кожної конкретної операції.
Не слід обмежуватися лише тими критичними точками контролю, які виявлено для
конкретного випадку в одному із Зводів правил гігієни Кодекс Аліментаріус: їх може
бути більше або вони можуть мати інший характер.
Застосування системи НАССР слід переглядати і вносити корективи, якщо продукція, технологічний процес або якийсь етап зазнали будь-яких модифікацій.
Відповідальність за застосування принципів HACCP покладається на кожне окреме
підприємство. Проте уряди і підприємства визнають, що можуть існувати перешкоди,
які гальмуватимуть ефективне застосування принципів HACCP окремим підприємством. Особливо це стосується малих та/або слабо розвинених підприємств. Хоча й визнається, що у застосуванні HACCP важливу роль відіграє відповідна гнучкість підприємства, але всі сім принципів мають бути застосовані у системі HACCP. Гнучкість повинна враховувати характер і обсяг виробничих операцій, включаючи людські та фінансові ресурси, інфраструктуру, процеси, знання та практичні обмеження.
Малі та/або слабо розвинені підприємства не завжди мають ресурси та необхідний
досвід для розроблення і впровадження ефективного плану HACCP. У такій ситуації
експертну пораду можна отримати з інших джерел, які можуть включати: торговельні
та промислові асоціації, незалежних експертів і регламентувальні органи. Корисними
можуть бути література з питань HACCP і, особливо, настанови щодо HACCP, орієнтовані на конкретний сектор. Розроблені експертами настановчі положення HACCP стосовно процесу або типу виробничої операції також можуть бути корисним засобом для
підприємств у розробленні та впровадженні плану HACCP. Коли підприємства використовують розроблені експертами положення HACCP, важливо, щоб вони були
прив’язані до конкретних харчових продуктів та/або розглядуваних процесів. Детальнішу інформацію про перешкоди у впровадженні HACCP, зокрема на малих та/або слабо розвинених підприємствах, а також рекомендації щодо усунення цих перешкод можна знайти в «Перешкодах застосуванню HACCP, зокрема на малих та/або слабо розвинених підприємствах, і підходи до їх подолання»*).
*)
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Ефективність будь-якої системи НАССР все таки залежатиме від керівництва та
працівників, які мають відповідні знання та кваліфікацію, тому, залежно від обставин
потрібне подальше навчання для працівників і керівництва всіх рівнів.

2.5.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАССР

Застосування принципів HACCP припускає вирішення наступних завдань, виділених у логічній послідовності застосування HACCР (рис. 1).

1. Створення робочої групи HACCP
Процес виробництва харчових продуктів повинен передбачати залучення фахівців
з потрібними знаннями і досвідом для розроблення дієвого плану HACCP. Оптимальним вирішенням є створення робочої групи з представників різних спеціальностей. За
відсутності таких фахівців на місці, експертні поради можна одержати з інших джерел,
таких як торговельні та промислові асоціації, незалежні експерти, регламентувальні органи, література та настанови НАССР (включаючи настанови НАССР для конкретних
секторів харчової промисловості). Можливим є варіант, коли впровадження системи
НАССР на місці буде проводити добре підготовлена особа, обізнана з настановами
НАССР. Необхідно визначити сферу застосування плану HACCP. У сфері застосування
повинні бути окреслені розглядувані сегменти технологічного ланцюжка виготовлення
харчових продуктів і загальні класи небезпечних чинників, що враховуються (наприклад, має бути встановлено, чи поширюється він на всі класи небезпечних чинників чи
лише на деякі з них).

2. Опис продукції
Потрібно скласти повний опис продукту з відповідними даними щодо його безпечності, який включає таке: склад, фізичну/хімічну будову (в тому числі значення водної
активності Aв, кислотності pН і т.ін.), мікроцидну/статичну обробку (теплове оброблення, заморожування, засолювання, копчення), пакування, термін і умови зберігання та
спосіб реалізації. У межах підприємств, які мають справу з багатьма видами продуктів,
наприклад, заклади громадського харчування, для цілей розроблення плану НАССР
ефективним може бути групування продуктів з подібними характеристиками або технологічними етапами оброблення.

3. Встановлення призначення продукції
Встановлюючи призначення продукту, слід виходити з передбачуваного його вживання кінцевим користувачем чи споживачем. У спеціальних випадках потрібно враховувати вразливі групи населення, яких це зачіпає, наприклад, харчування в спеціальних
закладах.
25
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Рис. 1 Логічна послідовність застосування НАССР
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4. Побудова блок-схеми виробничого процесу
Блок-схема виробничого процесу повинна розроблятися робочою групою HACCP
(див. п.1 вище). Ця блок-схема має відображати всі етапи технологічного процесу виробництва конкретного продукту. Та сама блок-схема може використовуватися для декількох продуктів, що виробляються за подібними технологічними етапами. У випадку
застосування НАССР до конкретної технологічної операції слід звертати увагу на попередній і наступний щодо цієї операції етапи.

5. Підтвердження блок-схеми на місці
Слід вживати дії для підтвердження технологічних операцій блок-схеми на всіх
етапах і впродовж всього часу роботи та вносити необхідні зміни у блок-схему виробництва продукції. Підтвердження блок-схеми виробничого процесу повинне проводитися особою чи особами, які добре обізнані з технологічним процесом.

6. Складання переліку всіх потенційних небезпечних чинників, пов’язаних з
кожним етапом, проведення їхнього аналізу і розгляд заходів для контролювання
ідентифікованих небезпечних чинників
(див. ПРИНЦИП 1)

Робоча група НАССР (див. «Створення робочої групи НАССР» вище) складає перелік усіх небезпечних чинників, появу яких, як передбачається, можна очікувати на
кожному етапі згідно зі сферою застосування від первинного виробництва, перероблення, виготовлення, реалізації і до кінцевого споживання.
Потім робоча група HACCP проводить аналіз небезпечних чинників, відбираючи з
них ті, усунення чи зниження дії яких до допустимого рівня є суттєвим для виробництва безпечного продукту.
У процесі аналізу небезпечних чинників, за можливості, слід брати до уваги:
• передбачувану наявність небезпечних чинників і важкість їхнього негативного
впливу на здоров’я людини;
• якісну і (або) кількісну оцінку наявності небезпечних чинників;
• виживання або розмноження розглянутих мікроорганізмів;
• утворення або збереження в харчових продуктах токсинів, хімічних чи фізичних чинників;
• умови, що приводять до вищезгаданого.
Слід розглянути, які контрольні заходи, якщо вони існують, застосовні до кожного з
цих небезпечних чинників.
Для контролю певного небезпечного чинника (чинників) може вимагатися понад
один контрольний захід і більш ніж один небезпечний чинник може контролюватися
певним контрольним заходом.
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7. Визначення критичних точок контролю
(див. ПРИНЦИП 2) 1

Для одного і того ж небезпечного чинника можуть бути задіяними декілька критичних точок контролю (КТК), в яких здійснюється контроль. Для спрощення визначення
КТК у системі HACCP може застосовуватися «дерево рішень» (див. рис.2), що відбиває
логічний підхід. Застосування «дерева рішень» вимагає гнучкості, з врахуванням того, чи
стосується розглянута операція виробництва, забою, перероблення, зберігання, реалізації
чи іншого процесу. Ним слід керуватися для визначення критичних точок контролю.
Проте дерево рішень не можна застосовувати до всіх ситуацій. Можливі й інші підходи.
У зв’язку з цим рекомендується пройти підготовку щодо застосування дерева рішень.
У випадку виявлення небезпечного чинника на етапі, де з міркувань безпеки контроль необхідний, а контрольні заходи відсутності на цьому чи іншому етапі, у даний
продукт або технологічний процес на цьому чи попередньому етапі потрібно внести
зміни для запровадження контрольних заходів.

8. Встановлення граничних значень для кожної КТК
(див. ПРИНЦИП 3)

Граничні значення повинні, за можливості, встановлюватися і обґрунтовуватися
для кожної критичної точки контролю. У деяких випадках на конкретному етапі може
бути встановлено відразу декілька граничних значень. Загальноприйняті критерії включають вимірювання температури, часу, вологості, кислотності pН, водної активності Aв,
присутності хлору і визначення органолептичних характеристик продукту, наприклад,
зовнішнього вигляду і структури.
Якщо для встановлення граничних значень використовуються розроблені експертами настановчі положення НАССР, потрібно бути обережними та впевненими в тому, що
ці граничні значення повністю застосовні до розглядуваних конкретних операцій, продукту або групи продуктів. Ці граничні значення повинні піддаватися вимірюванню.

9. Встановлення системи моніторингу для кожної КТК
(див. ПРИНЦИП 4)

Моніторинг — це планове вимірювання або спостереження КТК у зіставленні з її
граничними значеннями. Процедури моніторингу повинні дозволяти виявляти втрату
керованості в КТК. Крім того, в ідеалі моніторинг повинен своєчасно надавати інформацію для внесення виправлень, щоб контроль процесу не допускав перевищення граничних значень. У тих випадках, коли результати моніторингу свідчать про тенденцію
до втрати контролю в КТК, за можливості, процес слід коригувати. Корегування потрібно проводити до появи відхилень. Одержувані в процесі моніторингу дані повинні
аналізуватися спеціально призначеною особою, яка має достатні знання і повноваження
1

З часу публікації Комісією Кодекс Аліментаріус дерева рішень, воно багато разів використовувалось з метою навчання. Незважаючи на важливість цього дерева для пояснення логіки та досягнення глибини розуміння, потрібної для визначення КТК, в багатьох випадках його не можна застосувати до всіх операцій з харчовими продуктами. Це, зокрема, стосується операцій забою, а тому користуватися ним слід з урахуванням професійних думок, а іноді його слід видозмінювати.
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Чи існують застережні заходи контролю?

П1

Ні

Так

Модифікувати етап, процес або продукцію

Чи потрібний контроль на цьому етапі
для забезпечення безпечності продукту?

Ні

П2

Не КТК

Так

Стоп *

Чи призначений даний етап спеціально для усунення або
зниження можливості появи небезпечного чинника
до допустимого рівня? **

Так

Ні

П3

Чи може забруднення від дії виявлених небезпечних чинників
перевищити допустимі рівні або зрости до недопустимих рівнів? **

Ні

Так

П4

Не КТК

Стоп *

Чи дозволяє наступний етап усунути або зменшити можливість
дії виявлених небезпечних чинників до допустимих рівнів? **

Так

Не КТК

Ні

Критична точка контролю (КТК)

Стоп *

* Перейти до наступного виявленого небезпечного чинника в розглядуваному процесі.
** Допустимі та недопустимі рівні повинні визначатися в рамках загальних завдань встановлення КТК у плані НАССР.
Рис. 2. Приклад «дерева прийняття рішень»
для визначення критичних точок контролю
(на питання слід відповідати послідовно)
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важення для проведення коригувальних дій, коли в цьому виникає потреба. Якщо моніторинг не носить безперервного характеру, то слід забезпечити, щоб його обсяг або періодичність були достатніми для гарантованого контролю КТК. Більшість процедур
моніторингу вимагають швидкості, оскільки вони стосуються оперативних процесів,
які не залишають часу для тривалих аналітичних перевірок. Проведенню фізичних і хімічних вимірювань частіше віддають перевагу над мікробіологічним аналізом завдяки
їх швидкості і тому, що вони в багатьох випадках дозволяють робити висновок про мікробіологічний контроль продукту. Усі дані, що реєструються, і документи, пов’язані з
моніторингом КТК, повинні підписуватися працівниками, які проводять моніторинг, і
посадовими особами підприємства, що відповідають за нагляд.

10. Встановлення коригувальних дій
(див. ПРИНЦИП 5)

Для кожної КТК у системі НACCP повинні бути розроблені спеціальні коригувальні дії, які дозволяють усувати відхилення, що виникають.
Ці дії повинні забезпечити відновлюваність контролю в КТК. Дії, що вживаються,
повинні, крім того, передбачати належну утилізацію продукції, в якій виникли відхилення. Методики усунення відхилень та утилізації продукції повинні бути документально оформлені в системі HACCP.

11. Встановлення процедур перевірки (аудиту)
(див. ПРИНЦИП 6)

Для визначення того, наскільки правильно функціонує система НАССР, можна застосовувати методи перевірки та аудиту, відповідні методики і випробування, у тому
числі випадковий відбір проб та аналіз. Періодичність верифікації повинна дозволяти
переконатися в ефективності функціонування системи HACCP.
Перевірку (аудит) повинна проводити особа, яка не залучена до проведення моніторингу та коригувальних дій. Якщо певні роботи з перевірки (аудиту) не можуть бути
виконані силами підприємства, перевірка (аудит) повинна проводитися за дорученням
підприємства зовнішніми експертами або кваліфікованою третьою стороною.
Прикладами діяльності з перевірки є:
• аналіз системи НАССР і даних, що реєструються;
• аналіз відхилень і випадків утилізації продукції;
• підтвердження наявності контролю в критичних точках контролю.
У всіх можливих випадках діяльність з підтвердження повинна включати дії, що
дозволяють переконатися в адекватності всіх елементів плану HACCP.
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12. Встановлення документування і реєстрації даних
(див. ПРИНЦИП 7)

У застосуванні системи НАССР велике значення має ефективна і точна реєстрація
даних. Процедури HACCP повинні бути документально оформлені. Документування і
реєстрація даних повинні відповідати характеру і обсягу технологічної операції та бути
достатніми для того, щоб допомогти підприємству підтвердити наявність та актуалізацію контрольних заходів системи НАССР. Розроблені експертами настановчі матеріали
стосовно НАССР (наприклад, настанови НАССР для конкретного сектора виробництва)
можуть використовуватися як частина документації, за умови, що ці матеріали відбивають конкретні операції на підприємстві, пов’язані з харчовими продуктами.
Прикладами документації є:
• аналіз небезпечних чинників;
• визначення КТК;
• визначення граничних значень.
Прикладами протоколів є:
• результати моніторингу КТК;
• відхилення і відповідні коригувальні дії;
• виконані процедури перевірки;
• зміни, внесені до плану HACCP.
На рис. 3 наведено приклад форми робочого бланка системи НАССР.

2.6.

НАВЧАННЯ КАДРІВ

Навчання працівників промислових підприємств, державних органів і наукових
установ принципам і застосуванню системи HACCP, розширення ознайомлення з цією
системою споживачів є найважливішими аспектами ефективного впровадження НАССР.
Як допомога в організації спеціального навчання, що сприяє виконанню плану НАССР,
мають бути розроблені робочі інструкції і методики, які встановлюють завдання для виробничого персоналу. Ці документи повинні бути в кожній критичній точці контролю.
Співробітництву між виробниками сировини, представниками промисловості, торговими групами, організаціями споживачів і відповідальними органами влади повинно
надаватися першочергове значення. Слід створювати можливості для спільного навчання представників промисловості та інспекційних органів, що буде сприяти налагодженню постійного діалогу між ними і створенню атмосфери взаєморозуміння в процесі
практичного застосування НАССР.

31

СИСТЕМА

НАССР

1. Опис продукту
2. Блок-схема виробничого процесу
3. План НАССР
Етап

Небезпечний
чинник

Контрольний
захід

КТК

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна дії

4. Процедури перевірки (внутрішнього аудиту)
Рис 3. Приклад робочого бланка системи НАССР
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Протокол

3. Підготовчий етап розроблення плану НАССР

3. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ НАССР

Перш ніж почати розроблення плану НАССР з урахуванням семи принципів НАССР потрібно вирішити п’ять завдань (рис. 4), а саме:
1. Створити робочу групу НАССР (групу управління безпечністю харчових продуктів);
2. Описати продукт (продукцію) і спосіб його реалізації (розподілення);
3. Ідентифікувати використання продукту (продукції) за призначенням кінцевому споживачеві;
4. Розробити блок-схему (діаграму послідовності технологічних операцій) процесу виготовлення продукту (продукції);
5. Підтвердити розроблену блок-схему на місці.
Створення робочої групи НАССР

Опис продукту та способу
його реалізації

Опис продукту за призначенням
кінцевому споживачеві

Розроблення блок-схеми
виробництва продукту

Підтвердження блок-схеми на місці

Рис. 4. Підготовчі етапи розроблення плану НАССР
Перед початком відбору членів робочої групи HACCP, дуже важливим є здобуття однозначно проголошеного і задокументованого зобов’язання (політики) керівництва підприємства на всіх рівнях щодо безпечності продукції, яка випускається, та підтримки концепції
HACCP. Ця політика повинна:
• відповідати меті організації, визначати сферу застосування системи НАССР;
• містити зобов’язання про виконання вимог щодо безпечності харчових продуктів;
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•

містити зобов’язання постійної ідентифікації, оцінювання та контролювання небезпек, що стосуються безпечності харчових продуктів, які випускаються;
• бути поширеною, зрозумілою та підтримуваною на всіх рівнях в підприємстві;
• аналізуватися та актуалізуватися з погляду її постійної придатності.
За відсутності такого зобов’язання впровадження плану HACCP може зазнавати труднощів або ставати неможливим. Перед початком досліджень вище керівництво повинно поінформувати всіх працівників про намір впровадити систему HACCP на підприємстві. Політика вищого керівництва щодо якості та безпечності продукції має бути зрозуміла всьому
персоналу підприємства. Як керівництво, так і персонал, залучений до розроблення плану
HACCP, повинні проголосити своє повне зобов’язання щодо реалізації цієї політики. Крім
того, повинна бути затверджена організаційна структура підприємства, яка відображає взаємозв’язки між всіма особами, які відповідальні за безпечність та якість продукції.

3.1.

РОБОЧА ГРУПА НАССР ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ПІДГОТОВКИ

Першим завданням у розробленні системи HACCP є формування робочої групи, знання
та досвід якої мають бути достатніми для повного розуміння процесу, визначення всіх потенційних небезпечних чинників і критичних точок контролю (КТК), розроблення плану
HACCP, впровадження та підтримування системи НАССР. Робоча група має складатися з
фахівців різного профілю і може включати працівників таких підрозділів, як виробництво,
промислова санітарія, забезпечення якості, лабораторні дослідження, інженерне забезпечення та інспекційний контроль. Важливо, щоб сформована робоча група забезпечувала правильне поєднання теоретичного та практичного досвіду, оскільки вона збиратиме, групуватиме
та оцінюватиме технічні дані та здійснюватиме ідентифікацію небезпечних чинників і критичних точок контролю. На малих підприємствах одна особа може виконувати декілька функцій або навіть являти собою цілу робочу групу. В останньому випадку може виникнути необхідність запрошення зовнішніх консультантів або радників.
Робоча група повинна також включати персонал, безпосередньо залучений до повсякденного виконання технологічних операцій, оскільки саме він краще знає конкретні різноманітності та обмеження операцій. Їхня участь зміцнюватиме відчуття відповідальності всіх
тих, на кого покладатиметься завдання щодо реалізації плану. Робоча група HACCP може
потребувати залучення незалежних сторонніх експертів для отримання порад щодо визначених питань або проблемних сфер; наприклад, може бути запрошений експерт з ризиків для
здоров’я населення, пов’язаних з продукцією або процесами. Проте під час розроблення плану HACCP не рекомендується повністю покладатися на зовнішні джерела, оскільки такий
підхід може призводити до недостатньої підтримки з боку персоналу підприємства.
Оптимальний склад робочої групи має становити не більше шести осіб, хоча для деяких
етапів дослідження можна тимчасово розширити робочу групу за рахунок персоналу з інших
підрозділів, таких, як маркетинговий, науково-дослідний та проектно-конструкторський або
закупівельний чи фінансовий.
Члени робочої групи не повинні займати надто високі посади, інакше вони будуть не в
курсі того, що саме відбувається на виробничому рівні, але й не повинні займати надто низьке положення, тому що інакше вони не будуть мати уявлення про діяльність підприємства в
широкому сенсі.
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Робоча група повинна включати координатора (керівника), який виконує такі функції:
• забезпечує, щоб склад робочої групи відповідав сфері застосування та потребам
дослідження;
• вносить зміни до складу робочої групи, у разі потреби;
• координує роботу робочої групи, забезпечуючи розроблення, впровадження та підтримування системи НАССР;
• забезпечує дотримання розробленого та узгодженого плану робіт;
• розподіляє види робіт та відповідальність за їх виконання;
• доводить до виконавців рішення групи;
• забезпечує дотримання системного підходу;
• забезпечує дотримання сфери застосування дослідження;
• головує на засіданнях робочої групи і надає можливість вільно висловлювати свої
думки кожному члену групи;
• представляє робочу групу в керівництві підприємства;
• звітує перед керівництвом підприємства за використані групою ресурси.
Вибираючи членів робочої групи, координатор повинен орієнтуватися на:
• тих, хто залучатиметься до ідентифікації небезпек;
• тих, хто залучатиметься до визначення критичних точок контролю;
• тих, хто здійснюватиме моніторинг в критичних точках контролю;
• тих, хто перевірятиме операції в критичних точках контролю;
• тих, хто перевірятиме зразки та виконуватиме процедури перевірки (аудиту).
Організацію засідань робочої групи, реєстрацію членів групи на засіданнях, ведення
протоколів рішень, прийнятих робочою групою здійснює технічний секретар, функції якого може виконувати один зі спеціалістів робочої групи.
Залучений до роботи групи персонал повинен грунтовно розуміти та знати:
• технологію та обладнання, що використовуються на технологічних лініях;
• практичні аспекти операцій, пов’язаних з виробництвом харчових продуктів;
• послідовність виконання та технологію процесу;
• застосовані принципи та методи харчової мікробіології;
• принципи та методики HACCP;
• нормативну та технічну документацію на продукцію.
Одне із завдань робочої групи HACCP полягає у визначенні сфери застосування та мети
плану HACCP, тобто визначенні границь плану НАССР від початку до кінця, з можливістю
перспективного включення додаткових завдань (наприклад, забезпечення безпечності продукції, підвищення якості як визначено нормативним документом кінцевого продукту, захист
навколишнього середовища і т.ін). Але які б вимоги не включалися до плану НАССР, безпечність харчових продуктів — пріоритет плану НАССР. Підприємствам, які вперше розробляють систему НАССР, рекомендується дотримуватися простого технічного завдання на
проведення досліджень, обмеженого одним–двома видами небезпечних чинників, або такого,
що охоплює лише питання безпечності харчового продукту. Тому робоча група повинна:
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обмежити дослідження конкретним продуктом і процесом, тобто визначити конкретну переробну лінію та продукт, а також чітко визначити технічне завдання відповідно до даної ситуації;
• визначити типи небезпечних чинників, які мають входити до складу досліджень
(наприклад, біологічні, хімічні або фізичні чи будь-яка їхня комбінація);
• визначити ланку харчового ланцюга, що підлягає дослідженню, тобто етап життєвого циклу продукції, до якого відносять виробництво, зберігання, транспортування, гуртову і роздрібну торгівлю та споживання, включаючи сферу громадського
харчування.
Сфера застосування плану НАССР повинна бути задокументована.
Важливо, щоб члени робочої групи пройшли підготовку стосовно Кодексу загальних
правил гігієни харчових продуктів і настанов щодо застосування системи HACCP для забезпечення того, щоб вони працювали разом, маючи єдиний орієнтир, і використовували той
самий підхід і ту саму термінологію.

3.2.

РЕСУРСИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Вище керівництво підприємства має визначити і своєчасно надати робочій групі необхідні ресурси для розроблення НАССР, у тому числі:
• час і місце для проведення засідань, аналізу, навчання, підготовлення документів
системи та вирішення адміністративних питань;
• засоби для початкової підготовки членів групи;
• необхідну документацію;
• доступ до джерел інформації (наприклад, до навчальних закладів, державних та
приватних науково-дослідних організацій, урядових установ і державних органів
влади, науково-технічних бібліотек, баз даних);
• доступ до аналітичних лабораторій;
• програмне забезпечення робіт;
• обчислювальну та організаційну техніку.
Без такого підходу немає сенсу розпочинати розроблення системи.
Кількість засідань робочої групи залежатиме від сфери застосування дослідження і складності роботи. Для того, щоб бути ефективним, кожне засідання повинне мати конкретну мету, спланований порядок денний та обмежену тривалість. Засідання повинні проводитися з
достатньою частотою для підтримання належного ходу виконання робіт, але при цьому засідання мають бути віддалені одне від одного так, щоб між ними залишався достатній час для
збирання будь-якої необхідної інформації. Бажано, щоб просування дослідження відбувалося
за розумного темпу, для того, щоб не втратити ентузіазму робочої групи. Слід розробити часовий графік і встановити цілі, якими керуватимуться окремі члени та робоча група в цілому
у виконанні завдань.
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3.3.

ОПИС ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗА
ПРИЗНАЧЕННЯМ

На цьому кроці робоча група НАССР повинна скласти повний опис харчового продукту,
який виробляє підприємство, включаючи всі інгредієнти, методи оброблення, пакувальні матеріали тощо, використовувані для виготовлення продукту. Це сприятиме ідентифікації всіх
можливих небезпечних чинників, які можуть існувати в інгредієнтах, пакувальних матеріалах або під час застосування будь-якої технологічної операції, пов’язаної з продуктом. Цей
опис має включати назву продукту, позначення і назви нормативних документів, за якими
виготовляється цей продукт і постачаються інгредієнти та матеріали, важливі характеристики продукту щодо сприяння росту мікроорганізмів (водна активність Ав, кислотність рН і
т.ін.), стислі відомості про використовувані процес та технологію, властиве пакування і використання за призначенням, включаючи цільові групи населення.
Для правильного складання повного опису важливо, щоб робоча група була детально
обізнана зі складом (рецептурою), виробництвом, властивостями, призначенням та використанням продукту. Ця інформація буде особливо цінна для ідентифікації мікробіологічної небезпеки, оскільки склад продукту потребує оцінення з погляду здатності різних патогенів до
росту та виживання. Важливо, наприклад, врахувати, чи можуть цей продукт споживати вразливі групи споживачів.
Допомогти скласти деталізований опис можуть опитувальні анкети, серед питань яких
можуть бути:
Щодо інгредієнтів:
• Які сировину, інгредієнти та матеріали використовують для виготовлення продукту?
• Чи містить продукт будь-які інгредієнти, в яких можуть бути мікробіологічні небезпечні чинники (наприклад, Salmonella, Staphylococcus aureus); хімічні небезпечні чинники (наприклад, афлатоксини, антибіотики чи залишки пестицидів); фізичні
небезпечні чинники (наприклад, каміння, скло, метал)?
• Чи можуть бути в/на цих матеріалах присутні мікроорганізми і якщо так, то які?
• Чи придатні для споживання вода, лід та пара, що використовуються для приготування або оброблення харчового продукту?
• Які джерела цих продуктів (наприклад, географічний регіон, спеціальний постачальник)?
Щодо важливих характеристик – фізичних характеристик та складу (наприклад, рН,
тип підкислювачів, здатний до бродіння вуглевод, водна активність, консерванти) продукту
під час і після оброблення:
• Які небезпечні чинники можуть виникнути, якщо склад продукту не контролюється?
• Чи дозволяє харчовий продукт виживання або розмножування патогенів та/або
утворення токсинів під час оброблення?
• Чи дозволяє харчовий продукт виживання або розмножування патогенів та/або
утворення токсинів на подальших етапах ланцюга виробництва продукту?
• Чи використовуються харчові добавки і, зокрема, консерванти на дозволених рівнях і чи реалізують вони на цих рівнях свою технічну ціль?
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Чи рН продукту запобігатиме росту мікроорганізмів або інактивуватиме конкретні
патогени?
• Чи водна активність Ав запобігатиме росту мікроорганізмів?
• Яким є окислювально-відновний потенціал (Еh) продукту?
• Чи існують подібні продукти на ринку? Які були звіти про безпечність цих продуктів? Які небезпеки були пов’язані з цими продуктами?
Щодо оброблення та приготування продукту:
• Чи може контамінант (забруднювач) потрапити до продукту в процесі приготування, оброблення або зберігання?
• Чи включає технологічний процес контрольовану технологічну операцію, на який
знищуються патогени? Якщо так, то які це патогени? Розглядають як вегетативні
клітини, так і спори.
• Чи можуть мікроорганізми або токсичні речовини, про які йдеться, інактивуватися
під час кулінарного (термічного) оброблення (обсмаження, бланшування, варіння,
копчення, запікання, сушіння), повторного нагрівання або іншого оброблення?
• Чи могли мікроорганізми або токсини, про які йдеться, потрапити у харчовий продукт після його нагрівання?
• Чи може бути прийнятним або бажаним жорсткіше оброблення?
• Чи ґрунтується оброблення на наукових даних?
• Чи може бути забруднений харчовий продукт за можливості перехресного міжопераційного забруднення (наприклад, термічне оброблення, пастеризація)? Чи може
харчовий продукт бути забруднений під час пакування? Які біологічні, хімічні та
фізичні небезпечні чинники можуть виникнути у цих випадках?
• Скільки часу потрібно на кожний крок оброблення, приготування, зберігання або
постачання?
Щодо вмісту мікроорганізмів у продукті:
• Який нормальний вміст мікробів у продукті?
• Чи змінюється кількість мікробів впродовж встановленого терміну зберігання продукту перед споживанням?
• Чи змінює ця кількість мікробів безпечність продукту?
• Чи вищеназвані питання вказують на високу ймовірність деяких біологічних небезпечних чинників?
Щодо виробничих приміщень:
• Чи забезпечує планування виробничих приміщень відповідне відокремлення сировини від готової до вживання продукції, якщо це важливо для безпечності продукції? Якщо ні, то які небезпеки мають бути розглянуті щодо можливого забруднення
готових до вживання продуктів?
• Чи підтримується надлишковий атмосферний тиск на пакувальних ділянках? Чи
важливо це для харчової безпеки?
• Чи є суттєвим джерелом забруднення шляхи переміщення працівників та пересувного обладнання?
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Щодо конструкції та використання обладнання:
• Чи забезпечить обладнання температурно-часовий контроль, необхідний для безпечності продукту?
• Чи відповідає місткість обладнання об’єму продукту, який буде оброблятися?
• Чи може обладнання достатньою мірою управлятися, щоб відхилення у його роботі
були в межах, потрібних для виробництва безпечної продукції?
• Чи обладнання надійне чи схильне до частих поломок?
• Чи сконструйоване обладнання так, що його можна легко чистити та дезінфікувати?
• Чи існує можливість забруднення харчового продукту небезпечними матеріалами,
наприклад, склом?
• Які з цих пристроїв убезпечення продукту застосовуються, щоб збільшити безпечність споживача:
− металодетектори;
− магніти;
− сита;
− фільтри;
− екрани;
− термометри;
− пристрої видалення кісток.
• Яка ступінь упевненості в тому, що нормальне спрацювання обладнання спричинить можливість виникнення фізичних небезпечних чинників (наприклад, металу)
у продукті?
Щодо пакування:
• Чи метод пакування спричинює розмножування патогенних мікроорганізмів та/або
утворення токсинів?
• Як паковання або тара впливають на виживання та/або ріст мікроорганізмів?
• Чи є на пакованні чітке марковання «Тримати замороженим», якщо це потрібно
для безпечності продукту?
• Чи має паковання вказівки щодо безпечного поводження та підготовлення продукту до вживання кінцевим споживачем?
• Чи справді пакувальний матеріал запобігає мікробному забрудненню?
• Чи кожне паковання чітко та правильно кодоване (марковане)?
• Чи має кожне паковання відповідну етикетку?
• Чи включені потенційні алергени до переліку інгредієнтів на етикетці?
Щодо очищення:
• Чи може очищення впливати на безпечність продукту, який обробляється?
• Чи можуть споруди та обладнання легко очищатися і дезінфікуватися для забезпечення безпечної обробки продукту?
• Чи можна забезпечити належні санітарні умови і відповідно гарантувати безпечність продукції?
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Щодо стану здоров’я, особистої гігієни та підготовки персоналу:
• Чи може стан здоров’я або дотримання правил особистої гігієни працівників впливати на безпечність оброблюваного продукту?
• Чи розуміють працівники технологічний процес та показники, які вони повинні
контролювати, для забезпечення виготовлення безпечного продукту?
• Чи сповіщатимуть працівники вище керівництво про проблеми, які можуть вплинути на безпечність продукції?
Щодо умов зберігання між пакуванням та використанням кінцевим споживачем:
• Якими є умови розподілення (реалізації) кінцевого продукту?
• Яка ймовірність того, що продукт буде неналежними чином зберігатися за невідповідної температури?
• Чи призведе помилка у неправильному зберіганні до мікробіологічної небезпечності продукту?
Щодо призначеного використання продукту:
• Чи буде харчовий продукт підігріватися (варитися, смажитися тощо) споживачем?
• Чи можливе утворення залишків продукту після споживання?
Щодо визначеного споживача продукту:
• Чи призначений продукт для загального споживання?
• Чи призначений продукт для споживання населенням зі збільшеною схильністю до
хвороб (наприклад, немовлята, діти старших вікових груп, особи з імунонедостатністю)?
• Чи продукт слід використовуватися в закладах харчування або вдома?
Опис продукту (продукції) може бути у довільному вигляді, але бажано подати його у
вигляді уніфікованої форми, наприклад, з такими заголовками:
1. Назва продукції (це може бути назва конкретного продукту або назва групи продуктів – угруповання подібних продуктів з аналогічними небезпечними чинниками).
2. Позначення та назва нормативних документів на продукцію.
3. Опис продукту або важливі характеристики продукту: властивості чи характеристики харчового продукту, які вимагаються для забезпечення його безпечності (наприклад, Ав, рН,
консерванти).
4. Рекомендації щодо подальшого оброблення, потрібного перед вживанням (тобто,
готовий до вживання, підігрівається перед вживанням, вимагає подальшого оброблення, наприклад, варіння).
5. Тип паковання (включаючи пакувальний матеріал та умови пакування у споживче
паковання і тару, наприклад, пакування в модифікованій атмосфері).
6. Термін зберігання (включаючи умови зберігання (температуру і вологість), у разі потреби).
7. Як продукт буде реалізуватися (наприклад, у роздріб чи гуртом, для закладів чи лікарень, для подальшого перероблення харчовими підприємствами).
8. Інструкції щодо етикетування (наприклад, інструкції щодо поводження і вживання).
9. Особливі умови розподілення (реалізації) (наприклад, умови відвантаження та транспортування).
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Під використанням продукту за призначенням розуміють нормальне використання харчового продукту кінцевими користувачами (споживачами) згідно з вимогами нормативних
документів, інструкцій та інформації підприємства-виробника. Тобто має бути відомо чи потрібно піддавати продукт тепловій обробці перед споживанням. При цьому робоча група повинна врахувати можливі випадки вживання сирого продукту, навіть якщо виробник рекомендує варити його перед споживанням. Робоча група також повинна встановити не лише те,
яким способом продукт продаватиметься (реалізуватиметься), але й цільову групу для цього
продукту, особливо якщо остання може становити уразливі верстви населення (наприклад,
молодь, літні люди, особи з імунонедостатністю, немовлята чи вагітні жінки). Цю інформацію слід включити до опису продукту.
Бажано, щоб опис продукту, як і всі документи розроблюваної системи НАССР, подавалися у вигляді встановлених уніфікованих форм, наприклад, як показано на рис. 5*).

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Ф. 1

1. Назва(и) продукту

Гриби консервовані

2. Нормативний документ

ДСТУ ХХХХ (ГОСТ ХХХХ, ТУ ХХХХ)

3. Важливі характеристики продукту (наприклад, Aв, pH тощо)

pH 4,8 - 6,5 (низькокислотний)
Aв > 0,85 (високий вміст вологи)

4. Як продукт має використовуватися

Зазвичай підігрівають перед подаванням (страви в горщиках, гарніри тощо) або іноді
подають не підігрітими (салати, закуски тощо)

5. Пакування (споживче і тара)

Герметично закупорені металеві банки, упаковані в картонні коробки

6. Термін зберігання

Два роки за температури зберігання (18±5) °С та відносної вологості не більше 60 %

7. Як продукт реалізуватиметься

У роздрібній торгівлі, установах і закладах громадського харчування. Не виключається
споживання групами високого ризику

8. Інструкції щодо етикетування

Жодних додаткових для гарантування безпечності продукту

9. Спеціальні вимоги для розподілення (постачання)

Уникати фізичного пошкодження, надмірної вологості або екстремальних температур

Дата: _________________

Затвердив: ___________________

Рис. 5. Приклад опису продукту (Ф. 1)
Наступним кроком після опису харчового продукту є складання переліку інгредієнтів та
матеріалів (включаючи сировину, технологічні добавки, пакувальні матеріали тощо), які використовують в процесі виготовлення цього продукту**). Цей вичерпний перелік вимагається
для застосування першого принципу НАССР (проведення аналізу небезпечних чинників)
щодо належної ідентифікації всіх потенційних небезпечних чинників, які можуть виникнути
в продукті. Крім того, такий перелік допоможе правильніше побудувати блок-схему виробничого процесу. Подати перелік інгредієнтів та матеріалів можна в простій формі, наприклад, у вигляді переліку з позначенням нормативних документів, або поділити всі складові
на категорії, наприклад, такі: сировина (м’ясна, молочна, рослинна тощо), інші інгредієнти
(сухі, рідкі тощо), пакувальний матеріал (плівка, банки, туби тощо) та інші матеріали (наприклад, питна вода, лід).
*)

У цьому довіднику форми документів, що пояснюють розроблення системи НАССР на різних етапах, для зручності та
наочності позначені як Ф. 1, Ф. 2, …, Ф. 10 - прим. упорядника.
**)
Складати такий перелік бажано з позначенням нормативних документів (специфікацій), за якими ці складові постачають. Це може вимагатися під час сертифікації системи НАССР - прим. упорядника.
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Важливо, щоб до переліку були включені всі інгредієнти та матеріали, які використовуються у виробництві кожного продукту.
Як ілюстрації на рис. 6 наведені можливі приклади таких переліків.

Ф. 2

ПЕРЕЛІК
інгредієнтів та матеріалів
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Нормативний
документ

Сировина
Гриби
(культивовані, білі)

Нормативний
документ

Пакувальний матеріал
Металеві банки
Кришки

Сухі інгредієнти

Нормативний
документ

Сіль
Аскорбінова кислота
Лимонна кислота

Нормативний
документ

ІНШІ
Вода (водопровідна)

Дата: _________________

Затвердив: ___________________

а)

Ф. 2

ПЕРЕЛІК
інгредієнтів та матеріалів
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена
М’ясні інгредієнти
Свинина
М’ясний фарш (курячій, індичий, свинячий)
Яловичина
Субпродукти яловичі
Субпродукти свинячі
Перероблені (повернені) м’ясні інгредієнти
Консерванти
Ериторбат натрію
(Ізоаскорбат натрію Е 316)

Інші інгредієнти
Вода/Лід
Декстроза
Сіль
Пшеничне борошно
Картопляний крохмаль
Спеції

Інші
Газ СО2
Концентрат ароматизатору
диму рідкий

Обмежені інгредієнти
Нітрит натрію (Е 250)

Дата: _________________

Пакувальні матеріали
Пластмасова плівка
Віск
Картонні коробки
Оболонки
Картон пакувальний

Затвердив: ___________________

б)

Рис. 6 Приклади переліків інгредієнтів та матеріалів (Ф. 2)
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3.4.

ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇЇ НА МІСЦІ

На цьому кроці робоча група НАССР повинна побудувати блок-схему виробничого процесу, яка включатиме всі етапи технологічного процесу виготовлення продукту — від одержання вихідних матеріалів до відвантаження готової продукції. За наявності блок-схеми
спрощуватиметься ідентифікація технологічних шляхів можливого потенційного забруднення продукту, вибір методів контролю та їхнє обговорення робочою групою НАССР.
3.4.1. БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЦТВА

Аналіз технологічного маршруту сировини, починаючи від пункту, де вона «входить» у
підприємство, крізь стадію оброблення і до пункту «виходу» готового продукту за межі підприємства, є тим аспектом, який робить систему НАССР конкретним і важливим засобом ідентифікації та контролю потенційних небезпечних чинників. Блок-схема не повинна бути надто
складною, для її розуміння, але рівень її деталізації має бути достатнім для ідентифікації небезпечних чинників (небезпек). Подані нижче приклади блок-схем процесів виготовлення деяких харчових продуктів ілюструють можливі вигляди таких блок-схем (рис. 7, 8).
Приклади, наведені на рисунках, лише зазначають технологічні процеси для ілюстрації і
їх не слід вважати спробою подати повну деталізацію, як вимагається.

!

Слід пам’ятати про врахування всіх «входів» процесу, зокрема, таких як вода, пара та інші допоміжні технологічні засоби.
Кожний етап технологічного процесу слід розглянути детально, а інформацію розширити настільки, щоб включити всі доречні технічні дані про процес. Ці дані можуть включати,
але не обмежуватися таким:
• всі використовувані інгредієнти та пакувальні матеріали (біологічні, хімічні, фізичні дані);
• послідовність всіх технологічних операцій;
• попередні часові/температурні дані всіх видів сировини, проміжних та кінцевих
продуктів, включаючи допуски на затримку;
• умови руху рідин і твердих тіл;
• петлі повернення/дороблення/перероблення продукту;
• проектні характеристики обладнання (включаючи наявність порожнин).
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Ф. 3

БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЦТВА
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані

ГРИБИ
(сировина)

БАНКИ/КРИШКИ
(порожні)

СУХІ
ІНГРЕДІЄНТИ

Отримання

Отримання

Отримання

ВОДА
(центрального
водопостачання)
Забір

Складування/
Зберігання

Складування/
Зберігання

Складування/
Зберігання

Відпуск/Миття

Зняття з піддонів/
Огляд

Відпуск

Конвеєрна подача
банок

Зважування/
Змішування/
Приготування
розсолу

Бланшування
Конвеєрна подача/
Огляд

Миття

Нарізання кубиками/
пластинками

Введення розсолу

Видалення сторонніх
предметів

Наповнення
Зважування
Додання води
Формування вільного
простору над
продуктом у банці
Подача кришок/
Закупорення/Огляд

Хлорування

Термооброблення
Охолодження
Конвеєрна подача/
Сушіння
Етикетування/
Пакування/Складування
Відвантаження
Дата: _________________

Затвердив: ___________________

Рис. 7. Приклад блок-схеми виробництва консервованих грибів (Ф. 3)
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Ф. 3

БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЦТВА
Н а з в а п р о д у к т у : Фарш м’ясний

Отримання
нем’ясних інгредієнтів:
• харчових оболонок

Отримання м’яса

Отримання:
• пакувальних матеріалів
• етикеток
• коробок, ящиків

Холодне зберігання

Зберігання

Оброблення *

Зберігання

Пакування

Холодне зберігання

Розподілення
Дата: _________________

* Ця операція може включати:
• помел
• шинкування
• змішування
• набивання
• формування
• зважування

Затвердив: ___________________

Рис. 8. Приклад блок-схеми виробництва м’ясного фаршу (Ф. 3)
3.4.2. СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Щоб показати виробничий рух продукту та схеми руху працівників у межах виробництва конкретного продукту бажано розробити схематичний план виробництва (план виробничих і складських приміщень з позначенням розміщення технологічного обладнання). Ця
схема повинна включати потік всіх інгредієнтів (включаючи сировину), пакувальних матеріалів та допоміжних засобів (мастильних матеріалів, холодоагентів, піддонів, схеми вентиляції та ін.) від їхнього отримання на підприємстві, протягом зберігання, підготування, оброблення, пакування, поводження та відвантаження кінцевого продукту. Потік персоналу повинен зазначати рух працівників крізь виробничі ділянки, включаючи кімнати для переодягання, душові кімнати та їдальні. Місця розташування засобів для миття рук, туалетів і пішохідні проходи (якщо такі є) також слід позначити на плані.
Цей схематичний план повинен допомогти ідентифікації будь-яких зон потенційно можливого перехресного забруднення продукту в межах підприємства. Схематичний план виробництва має бути детально розглянутий робочою групою НАССР. Дані на плані можуть
включати, але не обмежуватися таким:
• встановлені маршрути руху персоналу та продукту;
• шляхи потенційного перехресного забруднення продукту;
• відокремлення (ізолювання) ділянок;
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•
•
•
•

потік інгредієнтів та пакувальних матеріалів;
розміщення місць санітарного оброблення і миття обладнання та інвентарю;
схеми вентиляції;
місця розташування кімнат для переодягання, душових, кімнат для прийому їжі,
туалетів, умивальників.
На рис. 9 наведено приклад схематичного плану виробництва замороженого яєчного жовтку.
3.4.3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ БЛОК-СХЕМИ І СХЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
ВИРОБНИЦТВА НА МІСЦІ

Побудовані проекти блок-схеми і схематичного плану виробництва мають бути підтверджені на правильність та повноту шляхом інспектування на місці. Це забезпечить впевненість у тому, що всі основні технологічні операції враховані та позначені на блок-схемі, а також підтвердить припущення, зроблені стосовно взаємних потоків продукту та працівників
крізь виробничі приміщення. Проект блок-схеми потрібно на місці зіставити з реальним виробничим процесом, який вона представляє. Важливо, щоб для зазначеного виробничого
процесу робоча група НАССР перевірила наскільки кожен крок на блок-схемі є адекватним
представленням технологічної операції. Така перевірка повинна включати інспекції в різний
час впродовж усього часу роботи, включаючи, у разі потреби, нічний час та вихідні дні, з метою перевірки чинності блок-схеми для всіх робочих періодів. Блок-схема має бути скоригована, виходячи зі спостережень за реально здійснюваними операціями.
Перевірені блок-схема та схематичний план виробництва, як і всі інші планувальні документи, повинні бути підписані відповідальними особами для документування результатів.

!

Метою блок-схеми і схематичного плану виробництва є визначення будьяких місць на підприємстві, де можуть виникнути небезпеки щодо конкретного харчового продукту.
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Ф. 4

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
Назва продукту: Яєчний жовток заморожений

Персонал

Прохід

Пакувальне
приміщення

Обробне приміщення

?
Жіноча
душова та
роздягальня

?

?

для персоналу

?

Прохід

Їдальня

Чоловіча
душова та
роздягальня

Гігієнічні кімнати

Вхід

?

?

Прохід

?

Передавальне
приміщення

Приміщення
для шкаралупок

Прохід

?
Приміщення
для сухого
зберігання

Морозильник

?

Приміщення
для відходів

Сировина
Холодильник для яєць

Приймання

Відвантаження

Умовні позначення:
Ванна для ніг.
?

Умивальник для рук.
Рух сирих продуктів.
Рух оброблених продуктів.
Рух персоналу (без дотримання правил гігієни).
Рух персоналу (за дотримання правил гігієни).

Рис. 9. Приклад схематичного плану виробництва
замороженого яєчного жовтку (Ф. 4)
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Виробництво безпечних харчових продуктів вимагає, щоб система НАССР була побудована на принципах і правилах належної виробничої практики (GMP), належної гігієнічної
практики (GHP) та стандартних санітарних робочих процедурах (SSOP), в яких задокументовані відповідні операції санітарного контролю. GMP/GHP — це принципи та правила, яких
повинні дотримуватися на підприємстві, для забезпечення виготовлення продукції відповідної якості, унеможливлюючи забруднення продукції з внутрішніх чи зовнішніх джерел. Правила GMP/GHP є загальними настановами, які встановлюють принципи організації виробничого процесу, проведення контролю та містять мінімальні практичні вказівки із сучасного
правильного ведення харчового виробництва. Прикладом таких міжнародно визнаних настанов є «Рекомендований міжнародний Звід правил загальних принципів гігієни харчових продуктів» CAC/RCP 1-1969, Перевид. 3-1997, Змін. (1999) Комісії Кодекс Аліментаріус (див.
додаток А).
З метою впровадження правил GMP/GHP у різних країнах на різних рівнях управління
розробляють нормативні документи, що регламентують і конкретизують умови організації та
ведення процесу виробництва в окремих галузях харчової промисловості. В Україні такими
документами є державні санітарні правила і норми, державні будівельні норми і правила, кодекси (зводи правил) усталеної практики, технічні та технологічні регламенти, СанПіН та
СНіП колишнього СРСР, які чинні в Україні, національні (ДСТУ) та галузеві (ГСТУ) стандарти України, міждержавні стандарти (ГОСТ) та інші обов’язкові нормативні документи для
конкретних підприємств харчової промисловості та видів харчової продукції. У цих документах максимально враховані чинники, що впливають на якість та безпечність харчової продукції, а саме: виробничі, адміністративні та допоміжні будівлі та приміщення (конструктивні особливості, вентиляція, опалення, кондиціонування, освітлення, водопостачання, каналізація, стічні води, санітарія та ін.), персонал (особиста гігієна персоналу, одяг та ін.), обладнання, посуд, тара та інвентар (конструкція, розміщення, підготовка до роботи та експлуатація, санітарна обробка та дезінфекція і т.ін.), організація та ведення технологічного процесу,
документації, контроль процесу виробництва, контроль якості готової продукції, транспортування готової продукції і т. ін. У подальшому вимоги цих документів будемо для спрощення позначати як «правила GMP/GHP» або належна виробнича практика.
Система НАССР — не окрема програма, а частина загальної системи управління підприємством, яка побудована на фундаменті існуючих правил GMP/GHP, що складають її документальну базу (рис. 10).
Підприємство, яке впроваджує систему НАССР, обов’язково має дотримуватися загальних (універсальних) процедур управління умовами довкілля підприємства, які вносять вклад
у загальну безпеку харчового продукту, що виготовляється, тобто загальних санітарногігієнічних правил для своєї галузі харчової промисловості*).
Слід зауважити, що хоча правила GMP/GHP можна використати як вихідну точку для
контролю за безпечністю харчових продуктів, вони розробляються для типових виробничих
процесів і тому не охоплюють всі аспекти безпечності харчових продуктів для конкретного
підприємства.
Крім того, самі правила належної виробничої практики не вимагають додаткової документації. Але ці загальні процедури зазвичай впроваджують на підприємстві через стандартні санітарні робочі процедури та виробничі інструкції.
*)

У настановах Кодекс Аліментаріус щодо застосування системи НАССР (див. розд. 2.4) ці універсальні процедури названі «програми-передумови» або «супутні програми» для впровадження системи НАССР - прим. упорядника.
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Тому, починаючи розробляти систему НАССР, підприємству обов’язково слід мати задокументовані актуалізовані процедури, які конкретизують правила GMP/GHP саме для цього підприємства, тобто стандартні санітарні робочі процедури та виробничі інструкції, форма
яких може бути різною для різних підприємств. І перш ніж застосовувати сім принципів системи НАССР робоча група повинна перевірити наявність та ефективність на підприємстві
цих задокументованих актуалізованих процедур, що забезпечують виконання правил
GMP/GHP для конкретного виробничого середовища. Важливість цих процедур не слід применшувати. Ці процедури — основа плану НАССР— повинні бути адекватними та ефективними. Якщо будь-яка частина цих процедур невідповідно контролюється (або відсутня), то
додаткові критичні точки контролю, можливо, доведеться ідентифікувати, контролювати та
підтримувати планом НАССР, що призведе до надто розвиненого плану НАССР, якого буде
важко дотримуватися. Адекватні та ефективні загальні процедури значно спростять план
НАССР, забезпечать підтримку його працездатності та безпечність виготовленого харчового
продукту.

НАССР

Стандартні
санітарні робочі
процедури та
виробничі інструкції

Правила
(ДБН, СанПіН, СНіП,
ДСТУ, ГСТУ та ін.)

Програми
навчання персоналу
та відкликання
невідповідної продукції

Закони
Директиви,
Постанови,
Регламенти

Правила
GMP/GHP

Рис. 10. «Піраміда» системи НАССР
Ці загальні процедури можуть не мати безпосереднього відношення до управління саме
виробництвом харчового продукту, але вони підтримують план НАССР тому, що управляють
робочими (експлуатаційними) умовами в межах харчового підприємства, враховуючи умови
навколишнього середовища. Процедури GMP/GHP встановлюють і управляють ними окремо
від плану НАССР. Проте деякі аспекти цих процедур можуть бути включені до плану НАССР.
Наприклад, багато підприємств застосовують процедури періодичного (планового) технічного
обслуговування оброблювального обладнання, щоб уникнути несподіваних відмов обладнання
та зупинки виробництва. Під час розроблення плану НАССР робоча група, наприклад, може
вирішити, що щоденне технічне обслуговування і калібрування печі слід включити до плану
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НАССР як процедуру перевірки. Це забезпечуватиме приготування усієї продукції в печі за
мінімальної внутрішньої температури, потрібної для безпечності продукту.
Загальні процедури, розроблені відповідно до правил GMP/GHP, повинні стосуватися
принаймні:
Будівель і приміщень: підприємство повинне бути розміщене, побудоване та обслуговуватися відповідно до санітарних правил проекту. Лінійний рух продукту та його контроль
має мінімізовувати перехресне забруднення від сировини до готових продуктів.
Контролю постачальників: кожне підприємство має бути впевнене, що його постачальники працюють згідно з правилами GMP/GHP і мають відповідні програми забезпечення
безпечності продукції.
Специфікацій (нормативних документів): на підприємстві повинні бути чинні нормативні документи (специфікації) на всі інгредієнти, пакувальні та допоміжні матеріали, які
застосовуються у процесі виготовлення продукції.
Виробничого обладнання: все обладнання, що використовується у виробничому процесі, повинне бути виготовлене та встановлене відповідно до санітарно-гігієнічних принципів
конструкції та проекту. Графіки його технічного обслуговування та калібрування мають бути
встановлені та задокументовані.
Чищення та дезінфекції: всі процедури чищення та дезінфекції обладнання і приміщень повинні задокументовуватися та виконуватися. Списки осіб, відповідальних за санітарний стан, повинні бути вивішені.
Особистої гігієни: весь персонал та інші особи, що заходять на територію підприємства,
повинні дотримуватися правил особистої гігієни, встановлених на підприємстві.
Навчання: весь персонал повинен пройти навчання щодо правил особистої гігієни, правил GMP/GHP, процедур чищення та дезінфекції, техніки безпеки та знати своє місце у програмі НАССР.
Контролю хімікатів: повинні бути задокументовані процедури щодо окремого зберігання та належного використання нехарчових хімікатів на підприємстві. Контролю підлягають очищувачі, фуміганти, пестициди та засоби боротьби зі шкідниками.
Отримання, зберігання та відвантаження сировини і продукції: всю сировину та готову продукцію потрібно запасати і зберігати за дотримання відповідних санітарних умов та
умов навколишнього середовища (температура та вологість) для забезпечення їхньої безпеки
та нормованих показників (характеристик).
Простежуваності та відкликання: всі партії сировини і продукції повинні бути відповідно позначені (кодовані), а система відкликання бути такою, щоб у випадку потреби виправлення продукту можна було б швидко повернути будь-яку партію продукції.
Контролю шкідників: повинні існувати задокументовані та ефективні процедури щодо
боротьби зі шкідниками та гризунами.
Іншими процедурами можуть бути процедури з постачання і підготовлення питної води,
пари та льоду для харчового виробництва, контролю скляного лабораторного посуду, метрологічного контролю вимірювального обладнання, контролю водіїв та транспорту для перевезення харчових продуктів тощо.
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4. СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВСІХ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ
ЧИННИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОЖНИМ ЕТАПОМ, ПРОВЕДЕННЯ
ЇХНЬОГО АНАЛІЗУ ТА РОЗГЛЯД ЗАХОДІВ ДЛЯ
КОНТРОЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКОВАНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ
ЧИННИКІВ (принцип 1)

Якщо п’ять попередніх завдань виконано можна переходити до застосування семи основних принципів системи НАССР (рис. 11).
Складання переліку потенційно
небезпечних чинників,
проведення їхнього аналізу.
Розгляд контрольних (запобіжних)
заходів

Визначення критичних точок
контролю (КТК)

Встановлення граничних значень
для кожної КТК

Встановлення системи моніторингу
для кожної КТК

Встановлення коригувальних дій

Встановлення процедур перевірки

Встановлення документування та
реєстрації даних

Рис. 11. Сім принципів системи НАССР
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Аналіз небезпечних чинників (небезпек) — перший принцип системи НАССР. Сама назва НАССР передбачає, що аналіз небезпечних чинників є одним з найважливіших завдань.
Неправильно проведений аналіз небезпечних чинників призведе до розроблення неадекватного плану НАССР. Аналіз небезпечних чинників вимагає володіння ґрунтовними технічними та науковими знаннями в різних сферах для належної ідентифікації всіх потенційних небезпечних чинників. Процес проведення аналізу небезпечних чинників (небезпек) включає
дві стадії: ідентифікацію небезпечних чинників та аналіз небезпечних чинників.

4.1.

ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

У попередніх розділах були описані кроки, які потрібно виконати для того, щоб підготуватися для застосування принципів НАССР. Вони пояснюють важливість створення багатофункціональної робочої групи НАССР, яка поєднує знання та досвід щодо розглядуваного
процесу і продукту. Після створення і вирішення організаційних питань робоча група майже
готова застосувати перший принцип НАССР. Однак перед тим як починати ідентифікацію та
аналіз небезпечних чинників, слід провести літературний пошук, для забезпечення робочої
групи найновішими науковими даними щодо контролю безпечності харчових продуктів стосовно розглядуваного процесу та продукції.
Інформацію щодо потенційних небезпек, пов’язаних з конкретним харчовим продуктом,
можна отримати з різноманітних джерел, включаючи такі:
• методичні матеріали;
Залежно від досвіду та знань робочої групи, може бути корисним проведення аналізу публікацій стосовно HACCP, харчової мікробіології, технології харчових продуктів і промислової санітарії, нормативних документів (стандарти, санітарні правила і норми, фітосанітарні правила та норми, настанови і т.ін.).
• документацію щодо претензій до роботи підприємства;
Цю документацію слід ретельно вивчити і проаналізувати причини претензій — це
сприятиме ідентифікації небезпек.
• науково-дослідні роботи, рецензії та статті;
Міжнародні журнали з питань харчових продуктів можуть становити корисне джерело конкретної та сучасної інформації; науково-технічні бібліотеки можуть здійснити пошук в бібліотечних каталогах, у міжнародних мережевих системах даних
для отримання корисної інформації щодо конкретних харчових продуктів, інгредієнтів, процесів та видів паковань.
• епідеміологічні дані про харчові хвороби чи захворювання харчового походження;
Робоча група HACCP повинна проаналізувати епідеміологічні дані та бюлетені з
епідеміологічною інформацією про харчові хвороби чи захворювання харчового
походження в країні або регіоні, яких це стосується.
• сторінки в мережі Інтернеті;
Додаткову, корисну для аналізу інформацію стосовно небезпек, пов’язаних з харчовими продуктами, можна отримати в мережі Інтернет.
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Технічні дані, потрібні для розроблення системи НАССР, можна згрупувати за такими
об’єктами:
1. Епідеміологічні дані про мікробних патогенів, токсини та хімічні речовини:
• випадки захворювань харчового походження;
• результати програм нагляду та часових спостережень;
• законодавчі мікробіологічні критерії безпечності харчових продуктів та максимально допустимі залишки (наприклад, пестицидів, ветеринарних препаратів).
2. Дані про безпечність харчових продуктів:
• можливість присутності мікробіологічних та хімічних небезпечних чинників у сировині (див. п. 1);
• показники росту небезпечних мікробів у харчових продуктах;
• показники знищення небезпечних мікробів залежно від умов оброблення;
• знищення хімікалій та токсинів у процесі оброблення, зберігання, розподілення та
використання харчового продукту.
3. Дані про сировину, проміжні та кінцеві продукти:
• рецептура (склад);
• кислотність (рН);
• водна активність (Ав);
• пакувальні матеріали;
• структура харчового продукту;
• умови зберігання та розподілення;
• термін зберігання;
• інструкції для споживача, етикетування паковання.
4. Дані про виробничий процес:
• кількість і послідовність всіх технологічних операцій, включаючи зберігання;
• часові та температурні умови для продукту;
• петлі повернення (повернені матеріали та проміжні продукти від виробничих процесів);
• відокремлення зон високого/низького ризику;
• умови руху працівників та продукту (включаючи рідини);
• наявність порожнин в оброблювальному обладнанні;
• ефективність чищення та дезінфекції.
Збирання цих даних та відповідної інформації робочою групою НАССР є дуже важливим.
Оскільки така підготовка займає чимало часу і не всі дані є потрібними для дослідження, основну увагу слід зосередити на встановленні таких чинників для аналізованого продукту:
– ймовірність появи різних небезпечних чинників;
– локалізація місць недотримання правил поводження з продуктом або обладнанням;
– періодичність обстеження засобів транспортування;
– чинники, що сприяють забрудненню харчових продуктів, такі як, наприклад, зазначені
в табл. 1.
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Таблиця 1
Деякі чинники, що сприяють забрудненню харчових продуктів
Сировина

Потенційно можуть бути заражені:
М’ясо і свійська птиця: Salmonella spp., Campylobacter spp., C. botulinum, C. perfringens, Yersinia
entericolitica, E. coli, S. aureus, L. monocytogenes,…
Яйця: Salmonella spp., S. aureus, L. monocytogenes,...
Молоко: Salmonella spp., S. aureus, E. coli, Campylobacter spp., Yersinia spp., Streptococcus spp.,
L. monocytogenes,...
Спеції і трави: B. cereus, C. perfringens, Salmonella spp., ...
Фрукти й овочі: C. botulinum, Salmonella spp., L. monocytogenes, дріжджі, пліснява...

Персонал

Носії назальних секрецій S. aureus, люди, інфіковані гепатитом A, або вірусом Норволка, або
носії дизентерії, відкриті рани та порізи, інфіковані Streptococcus або іншими патогенами …

Взаємне (перехресне) забруднення

Перехресне забруднення готового продукту від сирих продуктів або забруднених об’єктів через
сирі продукти (спільні контакти), руки працівників, обладнання та посуд,...

Санітарія

Невідповідне очищення або дезінфекція в процесі технологічних операцій

Продукти з небезпечних джерел

Наприклад, сире молоко, розбиті яйця, дикі гриби або продукти невідомого чи сумнівного походження,...

Трубопроводи/тара

Тара/трубопроводи, виготовлені з важких металів і використовувані для зберігання або транспортування високо кислотних продуктів з наступною міграцією важких металів у харчові продукти.

Шовні дефекти

Шовні дефекти в банках, пакетах, які стерилізують, чи в інших герметично упакованих продуктах,
що призводять до повторного забруднення після теплової обробки,...

Хімікалії (хімічні реактиви)

Недозволені харчові добавки чи хімікалії або дозволені, але додані у великих кількостях, можуть
спричинити небезпеку,...

Залишки

Отруйні речовини такі як пестициди, гормони, антибіотики, очищувачі, дезінфектанти, солі охолоджувальних сумішей,...

Зберігання

Забруднення під час зберігання таке як конденсація, взаємне забруднення (контакт з сирими
продуктами або вантажно-розвантажувальним обладнанням), попадання води в обладнання або
тару, забруднення через протікання або переповнення каналізаційних систем, …
Деякі чинники, що впливають на живучість мікроорганізмів та їхніх токсинів

Теплова обробка

Неадекватні час/температура впродовж варіння, пастеризації або перегонки

Підігрівання

Неадекватні час/температура впродовж підігрівання напівфабрикатів

Кислотність pH

Неадекватне підкислення або повільний та невідповідний розвиток закваски
Деякі чинники, що впливають на ріст мікробів

Зберігання

Зберігання/утримування продуктів за невідповідних температур

Охолодження

Невідповідне охолодження харчових продуктів, наприклад, використання покриттів на контейнерах з охолоджуваними гарячими продуктами чи використання великих контейнерів, або штабелювання контейнерів

Гаряче утримування

Невідповідне температурне (гаряче) утримування продуктів (вище 60 °С)

Термін зберігання

Зберігання харчових продуктів довше рекомендованого терміну придатності

Солі для соління

Неадекватне консервування через недостатню концентрацію солей для соління або малий час
соління

Водна активність (Ав)

Підвищена Ав продуктів тривалого зберігання
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Документ Комісії Кодекс Аліментаріус «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю та настанови щодо її застосування» [Додаток до CAC/RCP 1-1969 (Перевид.3 – 1997)] визначає небезпечний чинник (небезпеку) як «біологічний, хімічний чи фізичний чинник або стан харчового продукту з потенційною можливістю шкідливого впливу на
здоров’я людини». Тому мають бути розглянуті та проаналізовані всі потенційні біологічні,
хімічні та фізичні небезпечні чинники, пов’язані з продуктом, починаючи від сировини і закінчуючи споживанням. Аналіз всіх небезпечних чинників необхідний, тому що в плані
НАССР потрібно відобразити, які з цих небезпечних чинників мають такий характер, що їхнє
усунення або зниження до прийнятного рівня є суттєвим для виробництва безпечного харчового продукту.
Небезпечні чинники, наведені для груп харчової продукції у державних санітарних правилах і нормах, технічних і технологічних регламентах, потрібно у першу чергу включати до
переліків біологічних, хімічних та фізичних чинників.
Наведені нижче приклади біологічних, хімічних та фізичних небезпечних чинників можуть бути корисними для ідентифікації потенційних небезпек у харчових продуктах.
4.1.1. БІОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИ

З трьох основних типів небезпек (біологічної, хімічної та фізичної) мікробіологічна —
найбільш загрозлива для безпечності харчових продуктів.
Мікроорганізми — це живі організми, невидимі неозброєним оком. Вони живуть скрізь і
деякі з них корисні для людини. Певні мікроорганізми використовують під час виробництва
харчових продуктів для забезпечення спеціальної функції, наприклад, ферментації, і тому
вони є корисними для продуктів. Інші мікроорганізми спричинюють псування продуктів, роблячи їх непридатними для споживання людиною. Патогенні мікроорганізми можуть стати
джерелом захворювання людини.

ПРИКЛАДИ БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ
Бактерії (спороутворювальні)

Vibrio vulnificus

Clostridium botulinum

Yersinia enterocolitica

Clostridium perfringens

Віруси

Bacillus cereus

Hepatitis A and E

Бактерії (неспороутворювальні)

Norwalk virus group

Brucella abortis

Rotavirus

Brucella suis

Простіші та паразити

Campylobacter spp.

Cryptosporidium parvum

Патогенні Escherichia coli (E. coli 0157:1-17, EHEC, EIEC, ETEC, EPEC)

Diphyllobothrium latum

Listeria monocytogenes

Entamoeba histolytica

Salmonella spp. (S. typhimurium, S. enteriditis)

Giardia lamblia

Shigella (S. dysenteriae)

Ascaris lumbricoides

Staphylococcus aureus

Taenia solium

Streptococcus pyogenes

Taenia saginata

Vibrio cholerae

Trichinella spiralis

Vibrio parahaemolyitcus
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Біологічними небезпечними чинниками, що спричинюють захворювання через харчові
продукти, є бактерії, віруси та паразити. Ці організми зазвичай пов’язують як із забрудненням від обробників продуктів, так і від сировини, що надходить на харчове підприємство.
Багато з цих мікроорганізмів виникають природно в середовищі, в якому виробляють харчові
продукти. Більшість з них знищується або інактивується завдяки кулінарному (термічному)
обробленню і тому їхня кількість в кінцевому продукті може бути зведена до мінімуму завдяки відповідному контролю за дотримання правил поводження та методів зберігання (гігієни, температурного режиму і часу зберігання).
Більшість відомих епідемій та окремих випадків харчових захворювань спричинюється
патогенними бактеріями. Певного рівня цих мікроорганізмів можна очікувати в деякій продовольчій сировині. Неналежне зберігання або поводження з харчовими продуктами може
сприяти значному збільшенню рівня цих мікроорганізмів. Термічно приготовлені харчові
продукти часто становлять поживне середовище для швидкого росту мікроорганізмів за неналежного поводження та зберігання цих продуктів.
Віруси можуть знаходитися у харчовому продукті, воді або передаватися харчовим продуктам людиною, твариною чи в результаті інших контактів. На відміну від бактерій, віруси
не здатні відтворюватися поза живою клітиною. Тому вони не можуть розмножуватися в харчових продуктах, а можуть лише переноситися ними.
Носієм паразитів частіше всього є організм тварини, але протягом життєвого циклу паразитів їхнім хазяїном може бути і людина. Паразитні інфекції зазвичай пов’язані з м’ясними
продуктами, які не піддані належному кулінарному обробленню, або із зараженими готовими
до вживання харчовими продуктами. Паразити в продуктах, призначених для вживання у сирому вигляді, маринованими або частково кулінарно обробленими, можна вбити за допомогою
ефективних технологій заморожування.
Гриби включають плісняву та дріжджі. Гриби можуть мати сприятливу дію, що уможливлює їхнє використання у виробництві певних харчових продуктів (наприклад, сиру). Проте деякі гриби виробляють токсичні речовини (мікотоксини), отруйні для людей і тварин. Ці
речовини слід вивчати як хімічні небезпеки через їхню хімічну природу.
Бактерії — це клітинні організми довжиною або діаметром від 0,5 до 10 мкм, які знаходяться скрізь у навколишньому середовищі і можуть переноситися водою, вітром, комахами,
рослинами, тваринами та людьми. Їхня небезпека полягає у здатності спричинювати захворювання (у людей, тварин та рослин) і тоді їх класифікують як патогенні (які спричинюють
інфекційні захворювання) або як токсичні (отруйні). Бактерії можуть спричинити псування
харчових продуктів та пошкодження різних типів матеріалів. Проте вони можуть бути корисними для людини, сприяючи виробництву харчових продуктів, у сільському господарстві
(наприклад, виробляючи азот або розкладаючи органічні матеріали) та медицині (виготовлення антибіотиків).
Розмноження бактерій, яке називають ростом, може створювати небезпеку для харчових
продуктів. Деякі різновиди бактерій ростуть лише в повітрі (аеробні), тоді як інші можуть
рости лише за відсутності повітря (анаеробні). Інша група бактерій може рости як за наявності, так і без повітря (факультативні). Вони зазвичай віддають перевагу оточуючому середовищу з малою кислотністю (рН від 4 до 9). Більшість бактерій розмножується за температури
від 20 °С до 45 °С, але багато з них можуть рости за охолодження або за температур вище
45 °С.
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Росту бактерій, як правило, сприяє висока водна активність (Ав), тобто навколишнє середовище з високою водною спроможністю.
Деякі бактерії утворюють всередині клітини стійку структуру — спору. У молодих бактерій спори не утворюються. Спороутворення відбувається у старіших клітинах, причому
спори не є обов’язковою стадією життєвого циклу бактерій. Спори є стійкими до екстремальних температур, низької вологості, низької водної активності, променевих та дезінфекційних агентів. Спори несуть у собі всю генетичну інформацію вегетативних клітин, від яких
вони утворилися. За сприятливого навколишнього середовища спори виростають і утворюють нормальні (вегетативні) клітини. Спори не розглядають як процес росту тому, що кожна
бактерія утворить лише одну спору від кожної вегетативної клітини. Спороутворювальними
бактеріями, важливими у вивченні мікробіології харчових продуктів, зокрема, є бактерії роду
Bacillus та Clostridium.
Існує багато чинників, які впливають на ріст бактерій та збільшують ризик захворювання від харчових продуктів. Ці чинники можуть бути пов’язані з характеристиками харчового
продукту (внутрішні) або з навколишнім середовище, в якому знаходиться продукт (зовнішні). Внутрішніми чинниками є водна активність (Ав), кислотність (рН), окислювальновідновний потенціал (Eh), хімічний склад продукту та ін. Із зовнішніх чинників важливішими є вологість і температура.
ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ

Водна активність (Ав)
Добре відомо, що для росту мікроорганізмів у харчовому продукті потрібна вода. У мікроорганізмах міститься до 75–80 % води, і всі живильні речовини для їхньої життєдіяльності
надходять у клітину саме за рахунок води. Мікроорганізми можуть розвиватися у середовищах, вміст води в яких не опускається нижче певного рівня. Зі зниженням вологості інтенсивність росту мікроорганізмів зменшується і за досягнення певного вмісту води зовсім припиняється. Тому вологість харчового продукту — суттєвий чинник, який визначає розвиток мікрофлори. Проте, для розмноження мікроорганізмів має значення не абсолютне значення вологості, а доступність води, що міститься у субстраті, для розвинення життєдіяльності мікроорганізмів. Ця вода не пов’язана з іншими молекулами продукту. Термін «водна активність» або «активність води» означає доступну для росту мікроорганізмів воду. Водна активність Ав — це відношення тиску водяних парів р над продуктом до тиску парів р0 над чистою
водою, тобто Ав = р/р0. Водна активність може змінюватися від 0 до 1,0. Прийнято, що активність дистильованої води дорівнює 1, а повністю зневодненої речовини — 0.
Значення водної активності є основним чинником, який визначає стан мікроорганізмів у
продукті. Зокрема, водна активність впливає на здатність мікроорганізмів до розмноження,
обміну речовин, що найважливіше з точки зору мікробіологічної безпеки виробництва продукції, на їхню опірність технологічним впливам, спрямованим на припинення росту або
знищення мікрофлори. Для кожного виду мікроорганізмів існує оптимальне значення водної
активності, за якого відбувається швидший ріст та розмноження. Більшість бактерій потребують високої водної активності: бактерії групи кишкових паличок (клебсієла, ешерихії, ентеробактерії), сальмонели розвиваються при значеннях 0,94; тоді як багато пліснявих грибів
та дріжджів добре ростуть за активності нижче 0,85. Відомі деякі види пліснявих грибів та
осмофільних дріжджів, здатних розвиватися навіть при значеннях Ав = 0,62.
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Найнижчим значенням Ав, за якого шкідливі бактерії ростуть, є 0,85. Водна активність, що
найбільше сприяє росту мікроорганізмів, знаходиться в діапазоні між 0,97 і 0,99. Тому харчові
продукти з водною активністю у цьому діапазоні найбільш потенційно небезпечні.
Зменшити значення водної активності можна шляхом видалення або зв’язування води,
що міститься в продукті, тобто переводячи її форми зв’язку в інший стан. З цією метою в харчовий продукт додають інші інгредієнти — кухонну сіль, цукор, молочний білок або інші
речовини, що сприяють зменшенню значення Ав. Для ілюстрації цього в табл.2 подано співвідношення між значенням Ав і концентрацією солі у солоному розчині. Значення Ав можна
також зменшити видаленням води (дегідратацією) або заморожуванням.
Таблиця 2

Співвідношення між значенням Ав і концентрацією солі в розчині
Значення Aв

Концентрація NaCl, %

Значення Aв

Концентрація NaCl, %

0,995

0,9

0,92

13

0,99

1,7

0,90

16

0,98

3,5

0,88

19

0,96

7

0,86

22

0,94

10

У табл. 3 подано значення Ав для різних харчових продуктів. Як бачимо, свіжі продукти
мають значення Ав більше 0,95.
Таблиця 3

Значення Ав для деяких харчових продуктів
Продукт
Свіжі фрукти та овочі

Продукт

Значення Ав
> 0,97

Свіжа свійська птиця
та морепродукти

> 0,98

Свіже м’ясо

> 0,95

Яйця

0,97

Хліб

0,95–0,96

Сир (майже всі сорти)

0,91–1,00

Сир Пармезан

0,68–0,76

В’ялене м’ясо

0,87–0,95

Здобні хлібопекарські вироби
(бісквіти та бісквітні торти)

0,90–0,94

Горіхи

0,66–0,84

Значення Ав

Фруктове желе

0,75–0,80

Желатин

0,82–0,94

Рис

0,80–0,87

Пшеничне борошно

0,67–0,87

Крекер, галети, вафлі, шоколад

< 0,6

Мед

0,54–0,75

Сухі фрукти

0,51–0,89

Карамель

0,60–0,65

Кекси, пряники, торти та тістечка, цукерки з желейними корпусами

0,60–0,90

Зернові

0,10–0,20

Цукор

0,10

Водна активність, температура та наявність поживних речовин — взаємопов’язані чинники. За будь-якої температури здатність мікроорганізмів розмножуватися зменшується зі
зменшенням значення Ав. Коли температура наближується до оптимальної температури росту, діапазон Ав, який дозволяє ріст мікроорганізмів, буде вищим. Наявність поживних речовин збільшує діапазон значень Ав для росту мікроорганізмів.
58

4. Проведення аналізу небезпечних чинників (принцип 1)

Інші чинники, які впливають на значення Ав — рН, окисно-відновний потенціал та антимікробні речовини (наприклад, консерванти), або природно присутні в харчовому продукті
або додаються в процесі його виготовлення.
Кислотність рН
Кислотність продукту рН вимірюють за шкалою від 0 (дуже кислий) до 14,0 (дуже лужний) зі значенням 7,0, яке є нейтральним значенням рН. Майже всі мікроорганізми оптимально
розмножуються за нейтрального значення рН або меншого і тому найнебезпечнішими є харчові продукти з рН від 4,6 до 7,0. За цією градацією рН харчові продукти поділяють на низькокислотні (4,6 < рН < 7,0) та кислотні (рН < 4,6). Ці категорії встановлено на основі росту
Clostridium botulinum. У табл. 4 подані значення рН для деяких харчових продуктів.
Таблиця 4

Приблизні значення рН для деяких харчових продуктів
Харчовий продукт

pH

ОВОЧІ

Харчовий продукт

pH

Грейпфрути (сік)

3,0

Гарбуз

4,8 – 5,2

Апельсини (сік)

3,6 – 4,3

Селера

5,7 – 6,0

Лимони

1,8 – 2,0

Салат

6,0

Яблука

2,9 – 3,3

Спаржа

5,7 – 6,1

Кавуни

5,2 – 5,6

Маслини

3,6 – 3,8

Дині

6,3 – 6,7

Картопля

5,3 – 5,6

Виноград

3,4 – 4,5

Баклажани
Буряк

4,5
4,2 – 4,4

М’ЯСО
Яловичина (мелена)

5,1 – 6,2

Брокколі

6,5

Курчата

6,2 – 6,4

Цибуля

5,3 – 5,8

Шинка

5,9 – 6,1

Морква

4,9 – 6,0

РИБА ТА МОЛЮСКИ

Брюссельська капуста

6,3

Тунець

5,2 – 6,1

Цвітна капуста

5,6

Креветки

6,8 – 7,0

Шпинат

5,5 – 6,0

Краби

Боби

4,6 – 6,5

Молюски

Кукурудза (солодка)

7,3

Устриці

7,0
6,5
4,8 – 6,3

Ріпа

5,2 – 5,5

Риба (більшість видів)

6,6 – 6,8

Капуста (зелена)

5,4 – 6,0

Лосось

6,1 – 6,3

Петрушка

5,7 – 6,0

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Томати

4,2 – 4,3

Вершки

6,5

Молоко

6,3 – 6,5

ФРУКТИ
Сливи

2,8 – 4,6

Масло

6,1 – 6,4

Банани

4,5 – 4,7

Сир

4,9 – 5,9

Інжир

4,6

Окисно-відновний потенціал (Eh)
Процеси окиснення та відновлення пов’язані з обміном електронами між хімічними речовинами. Окисно-відновний потенціал може бути визначений як здатність деякої речовини
отримувати або віддавати електрони. Речовина, яка віддає електрони, називається окисником; речовина, яка отримує електрони, називається відновником.
Аеробні мікроорганізми потребують вищого окисно-відновного потенціалу Eh для свого
розмноження. Ця група мікроорганізмів включає майже всі плісняви, окиснювальні дріжджі та
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багато бактерій, переважно тих, які псують харчові продукти (Pseudomonas, Moraxella,
Acinetobacter, Flavobacterium і т.ін.), і деякі патогенні бактерії (подібно Bacillus cereus).
Анаеробні мікроорганізми потребують нижчих значень Eh. Ця група включає деякі патогенні бактерії (Clostridium botulinum). І на кінець, деякі бактерії добре ростуть за обох умов
– з повітрям або без него; такі бактерії називаються факультативними. Ця група включає бактерії родини Enterobacteriaceae.
Хімічний склад
Мікроорганізми різняться за вимогами, які потрібні для їхнього росту, та за їхньою здатністю використовувати для росту різні речовини зі складу харчових продуктів.
Джерело вуглецю: вуглець може бути чинником, що обмежує ріст мікроорганізмів.
Складні вуглеводні (полісахариди), подібні до амідів і целюлози, використовуються малою
кількістю мікроорганізмів. Пліснява особливо важлива в псуванні первинної речовини таких
субстратів.
Жири та олії використовуються ліполітичними мікроорганізмами, що схожі до більшості
дріжджів і бактерій (Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes та іншим), а також до плісняви
; проте багато мікроорганізмів не можуть рости в таких субстанціях.
Джерело азоту: його утворюють амінокислоти, нуклеотиди, пептиди та протеїни, а також
інші азотовмісні склади. Амінокислоти — найважливіше джерело азоту для мікроорганізмів.
Джерело вітамінів: зазвичай, харчові продукти містять вітаміни в кількостях, необхідних для росту мікроорганізмів. Наприклад, плоди, з малим вмістом вітаміну В не дозволяють
розмножуватися деяким бактеріям. Грам-позитивні бактерії пред’являють більш високі вимоги для свого росту, ніж грам-негативні бактерії та пліснява, які можуть сприймати всі
чинники для свого росту. Найважливішими для росту мікроорганізмів є вітаміни комплексу
В, біотин та пантотенонова кислота.
Мінеральні солі: незважаючи на те, що мікроорганізми використовують малі кількості
мінеральних солей, ці солі є обов’язковим чинником їхнього росту в зв’язку з участю мікроорганізмів у ферментних реакціях. Найважливішими є натрій, калій, кальцій та магній.
Присутність природних антимікробних речовин
Стабільність у природі деяких продуктів тваринного і рослинного походження відбувається за наявності в їхньому складі антимікробних (бактерицидних) речовин. Наприклад:
яйця: мають лізозим (мурамідазу), який руйнує стінку клітин грам-позитивних бактерій.
Білок яйця містить авідин – інгібітор, який діє проти деяких бактерій та дріжджів;
слива і суниця: містять бензойну кислоту, яка має бактерицидну та фунгіцидну властивість, з найефективнішими значеннями рН від 2,5 до 4,5;
гвоздика: містить евгенол, який діє проти бактерій Bacillus, S. aureus, Aeromonas, та
Enterobacteriaceae;
кориця: містить коричневий альдегід та евгенол, які діють проти пліснявини та бактерій
відповідно;
часник: знищує Salmonellae, Shigellae, нікобактерії, S. aureus, C. botulinum, Candida
albicans, A. flavus і Penicillium та інші;
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молоко: сире молоко містить багато груп речовин з антимікробною діяльністю, які захищають його від псування та патогенного росту бактерій: лактопероксидазна система, лактоферін та інші білки, зв’язані з залізом.
Конкурентоспроможна мікробіоматерія
Конкурентоспроможність мікробіоматерії харчових продуктів може позитивно або негативно впливати на деякі види чи групи мікроорганізмів. Наприклад, молочні бактерії можуть
виробляти молочну кислоту, яка не дозволяє розмножуватися або знешкоджує деякі патогенні мікроорганізми в продукті.
Деякі бактерії подібні S. aureus та Cl. Botulinum мають слабку конкурентоспроможність і
не можуть рости в сирих продуктах (м’ясі, рибі тощо) з великою кількістю інших мікроорганізмів.
ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ

Температура
Температура — чинник навколишнього середовища, який найбільш сильно впливає на
ріст мікроорганізмів. Хоча мікроорганізми можуть рости в межах від 8 °С до 90 °С, оптимальною температурою для їхнього росту є 35 °С. Температура впливає на скриту фазу росту,
швидкість росту, харчові вимоги, хімічний та ферментний склад клітин.
Летальні випадки від заморожених або охолоджених продуктів залежать від виду мікроорганізмів, часових і температурних умов зберігання. Деякі мікроорганізми можуть залишитися життєздатними впродовж довготривалого проміжку часу в заморожених продуктах.
Переважно, опір до високих температур залежить від характеристик мікроорганізмів.
Серед патогенних мікроорганізмів Staphylococcus aureus є найстійкішими; вони здатні вижити за 60 °С протягом 15 хв.
Відносна вологість
Відносна вологість безпосередньо впливає на водну активність Ав харчових продуктів.
Якщо харчовий продукт з низькою водною активністю зберігається в середовищі з високою
відносною вологістю, то значення Ав такого продукту збільшиться, що може спричинити його псування мікроорганізмами.
Важливість комбінації відносної вологості та температури не слід недооцінювати. Загалом, чим вища температура зберігання, тим нижчою повинна бути відносна вологість і навпаки. Зміна атмосфери середовища може спричинити псування продукту без зменшення
відносної вологості.
Склад атмосфери
Вплив СО2: Зберігання харчових продуктів у газовій атмосфері (подібно СО2) за попередньо встановленого складу називають зберіганням у «керованій атмосфері». Така атмосфера
використовується для зберігання фруктів (яблука і груші) з метою уповільнення їхнього псування ниткоподібними грибками.
Вуглецеві газові атмосфери використовують для збільшення термінів зберігання м’яса.
Грамнегативні бактерії більш чутливі до СО2, ніж грампозитивні. Атмосфери з СО2 та О2
ефективніші, ніж один вуглецевий газ.
Вплив О3 (озону):Деякі овочі, особливо фрукти, добре зберігаються в атмосфері О3. Проте використання озону не рекомендується для харчових продуктів з високим вмістом ліпідів,
61

СИСТЕМА

НАССР

тому що він може прискорювати окиснення таких продуктів. Озон та вуглецевий газ ефективні для уповільнення поверхневих змін в м’ясі, яке зберігають тривалий час.
Індикаторні мікроорганізми
Індикаторні мікроорганізми не представляють безпосередньої небезпеки в харчових
продуктах. Проте, вони є вказівниками наявності потенційної небезпеки для здоров’я людини. Загалом, ці організми або пов’язані з ними випробування, можуть попереджати про:
• можливу присутність патогенів або токсинів, або
• можливість неправильного виконання операцій під час виробництва, оброблення,
зберігання та розподілення продуктів.
Індикаторні мікроорганізми використовують для індикації фекальних забруднень або
недоліків у чистоті оброблення продуктів. Коліформні бактерії та Escherichia coli — два індикатори, які, зазвичай, використовують з цією метою. Наприклад, пастеризоване молоко не
повинне містити цих організмів, тому що їхня наявність вказала би на невідповідне оброблення або післяобробне забруднення. Оскільки патогенні мікроорганізми могли потрапити із
того самого джерела, що й індикатори (наприклад, фекальний матеріал може також потенційно містити Salmonella spp.), виявлення коліформ або E. coli вказало б на можливу небезпеку для здоров’я людини.
Індикаторний мікроорганізм має тенденцію легко виявлятися та розрізнятися від природної мікробіоматерії харчового продукту або води. Він завжди присутній за наявності патогенного організму і в такій самій кількості як останній. Росте та гине так само, як і патогенний у
тому самому продукті, і відсутній або наявний в мінімальних кількостях у харчових продуктах,
в яких патогенний організм відсутній. Проте, ці умови не завжди дотримуються.
4.1.2. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИ

Хоча біологічні небезпечні чинники мають найбільше відношення до широко розповсюджених захворювань харчового походження, хімічні небезпечні чинники також можуть бути
причиною харчових захворювань.
Хімічні забруднювачі (контамінанти) в харчових продуктах можуть виникати природно
або можуть бути додані під час оброблення харчових продуктів. Шкідливі хімічні речовини
пов’язані з випадками гострих харчових захворювань і спричинюють хронічні хвороби навіть за малих рівнів вмісту. Хімічне забруднення може виникнути в будь-якій точці виробничого ланцюга харчових продуктів.
Хімічні небезпечні чинники в харчових продуктах включають такі хімічні речовини, які
за умови їх споживання в значних кількостях, можуть стримувати поглинання та/або руйнувати поживні речовини. Вони можуть бути канцерогенними, мутагенними чи тератогенні,
отруйними та спричинити серйозну хворобу з можливим летальним кінцем шляхом хімічної
дії на людський організм..
Іноді отруйну речовину в харчовому продукті можна контролювати (зменшити до мінімального ризику), якщо продукт вимитий або достатньо нагрітий (термооброблений). Проте
для харчового оператора краще тримати шкідливі речовини окремо від харчових продуктів,
забезпечуючи постачання сировини з контрольованих або відомих і прийнятних умов вирощування, збирання врожаю, оброблення та зберігання.
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Хімікалії, що впливають на здоров’я людини
Потенційна небезпека для здоров’я споживача збільшується, якщо хімікалії не контролюють або їхні норми, рекомендовані для оброблення, перевищені.
Неминучі отруйні речовини
Наявність отруйних або шкідливих речовин в харчовому продукті означає, що продукт
фальсифікований. Однак, у деяких випадках наявність отруйної речовини у харчовому продукті неминуча, тому що ця речовина потрібна у виробництві продукту, або її не можна усунути, застосовуючи процедури та правила GMP/GHP. У такому випадку повинен бути встановлений допустимий рівень цієї речовини в харчовому продукті.
Такою є ситуація з деякими харчовими добавками, які потрібні для певних процесів виробництва харчових продуктів. Проте, велика кількість цих добавок може бути небезпечною
для здоров’я людини.
Безпосередні харчові добавки
Основна група хімікалій, що використовують у виготовленні харчових продуктів — харчові
добавки. За визначенням, це — хімічні речовини, які навмисно додають або включають безпосередньо до харчових продуктів. Вони класифікуються за такими функціональними класами:
• консерванти;
• покриття, плівки та зв’язувальні речовини;
• спеціальні дієтичні та поживні добавки;
• антигрудкувачі;
• ароматизатори та пов’язані з ними речовини;
• камеді, основи для жувальних гумок та пов’язані з ними речовини;
• інші спеціально застосовані добавки;
• багатоцільові добавки.
Харчові добавки, офіційно дозволені для використання в харчових продуктах і визнані
безпечними за певних умов, можуть стати небезпечними, якщо їх необережно додати до харчових продуктів у великих кількостях. Прикладами можуть бути значні кількості нітритів і
нітратів в обробленому м’ясі, надмірне використання сульфітів у висушених фруктах та вині,
в яких використання таких хімічних речовин було схвалене і дозволене.
Опосередковані харчові добавки
До опосередкованих харчових добавок відносяться хімічні речовини, дозволені для використання в матеріалах, що контактують з харчовими продуктами, але які можуть потенційно мігрувати внаслідок контакту з харчовим продуктом, і, отже, ставати шкідливим компонентом у продукті.
Мастила, дезінфектанти, фарби та інші покриття, що використовують для технічного обслуговування обладнання і допоміжних засобів, слід розглядати як потенційно опосередковані харчові добавки. Незалежно від схвалення їхнього застосування, ніяка опосередкована
харчова добавка не повинна бути дозволена для надання аромату чи смаку харчовому продукту, який від цього може стати непридатним для споживання людиною.
Важкі метали
Метали типу міді або свинцю від труб або паяльних матеріалів, використовуваних для
обладнання, можуть просочуватися в харчові продукти або воду, спричинюючи тяжкі отру63
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єння. Важкі метали від пакувальних матеріалів також можуть просочуватися в харчові продукти. Можливим є попадання поліхлорованих біфенілів, наявних у картонному пакованні.
Викликають тривогу щодо небезпеки деякі пластмаси, особливо ті, що нагріваються разом з
продуктом у мікрохвильовій печі. Промислові важкі метали та радіоактивні ізотопи також
можуть знаходити шлях до харчових продуктів, особливо через водні джерела. Прикладом є
ртуть, що наявна у виловленій з озер та річок рибі.
Пестициди
Виробництво, розподілення, продаж та застосування всіх пестицидів (інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, регулятор росту, дефоліанти, десіканти і т. ін.) потрібно
повністю контролювати у виробництві харчових продуктів. Застосування певного пестициду
повинно бути узгоджено з обмеженнями щодо застосовного об’єкта, умов застосування, дозволених концентрацій, цільових організмів, проти яких цей хімікат використовується, обмежень використання, вимог щодо поводження з пестицидом та його тари. Крім того, кожен
сільськогосподарський пестицид має бути дозволеним лише для конкретного виду культур.
Застосування будь-якого пестициду повинно суворо підпорядковуватися інструкціями та вимогам на етикетці.
Залишки пестицидів у пакувальних матеріалах для оброблених продуктів і пестицидів,
використовуваних як консерванти в оброблених продуктах, як і дезінфектанти для поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, розглядаються як харчові добавки, що становлять потенційно хімічну небезпеку.
Сільськогосподарські хімікалії включають пестициди і гербіциди. Було відмічено, що зі
зростанням застосування хімікалій у сільському господарстві та тваринництві, можливості
хімічного забруднення продовольства збільшуються в усьому світі. Сільськогосподарські
хімікалії мають великий вплив на водні системи. Дощі змивають ці отруйні речовини в озера
та річки, що впливає на рибу та водяну рослинність, а також на водне постачання.
Залишки ветеринарних препаратів
Антибіотики для тварин та залишки інших ветеринарних препаратів також є причиною
захворювань, пов’язаних з харчовими продуктами. Ці препарати все частіше знаходять у
продуктах тваринного походження не лише в недозволених кількостях, але і в недозволеному застосуванні. Крім хімічного отруєння, залишки ветеринарних препаратів можуть викликати сильні алергічні реакції у чутливих людей, які споживають ці продукти.
Природні отруйні речовини
Отруйні речовини в рослинах, наприклад, як соланін у картоплі, природно зустрічаються
у сировині. На щастя, багато з таких речовин можна вилучити методами підготовлення. Наприклад, той же соланін у картоплі може бути усунений, коли зелена поверхня бульби очищена або зрізана.
Хімікати, створені процесом
Хімічні речовини, які створюються процесами приготування, включають речовини, які
виникають внаслідок надмірного підсмажування м’яса на деревному вугіллі, або коли жир та
олію нагрівають впродовж тривалого часу за надмірних температур.
Алергени
Приблизно 1 % населення має алергічні реакції на продукти, що споживають. Багато типів харчових продуктів можуть спричинити алергічні реакції. Це — молоко, риба, морепродукти (особливо креветки), цитрусові, томати, дині, кавуни тощо. Алергічні реакції зміню64
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ються залежно від чутливості кожного індивідуума – від сльозоточивості, нежиті та головних
болів до апоплексичного удару впродовж декількох хвилин після вживання продукту. Інгредієнти харчових продуктів, визнані як алергени, наприклад, глутен, повинні бути зазначені
на етикетці харчового продукту.
Небезпеки харчування
Надмірність або недостатність їжі— це проблема здоров’я людства. Фізичне здоров’я
особливо важливе для запобігання хворобам і дуже часто воно суттєво залежить від збалансованого харчування. Коли цього немає, якість та тривалість життя значно зменшуються.
Макро- і мікропоживні речовини в потрібній кількості є необхідною умовою покращення та
підтримування здоров’я людини. У більшості країн, що розвиваються, неадекватне харчування спричинює недоїдання та слабкість загального здоров’я всього населення, особливо
серед немовлят та дітей. Як наслідок, більша частина населення сприйнятлива до інфекції та
хвороб. Всі чинники, що впливають на харчову цінність продуктів харчування, мають бути
прийняті до уваги під час вирощування і підготовлення сировини та виробництва харчових
продуктів. Це й антипоживні речовини, що утворюються під час підготовлення та виготовлення продуктів, і руйнування та непотрібна втрата поживних речовин під час тривалого оброблення та неправильного зберігання харчових продуктів.

ПРИКЛАДИ ХІМІЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ
Хімічні речовини, що виникають природно

Токсичні елементи і сполуки

Алергени

– свинець

Мікотоксини (наприклад, афлатоксин)

– цинк

Скомбротоксин (гістамін)

– кадмій

Цигватоксин

– ртуть

Грибні токсини

– миш’як

Молюскові токсини

– ціанід

– паралітичне отруєння молюсками (PSP)

Харчові добавки

– проносне отруєння молюсками (DSP)

Вітаміни та мінерали

– нейротоксичне отруєння молюсками (NSP)

Контамінанти

– амнезійне отруєння молюсками (ASP)

– мастила

– піролізидинові алкалоїди

– очищувачі

– фітогемаглютинін

– дезінфікувальні засоби

Додані хімічні речовини

– покриття

Поліхлоровані біфеніли (PCBs)

– фарби

Агрохімікати

– холодоагенти

– пестициди
– добрива

– хімікати для водо- чи паропідготовки
– хімікати для боротьби з комахами-шкідниками

– антибіотики

Хімічні речовини з пакувальних матеріалів

– гормони росту

Пластифікатори

Заборонені речовини

Вінілхлорид

– безпосередньо

Друкарська фарба та чорнило

– опосередковано

Адгезиви
Свинець
Олово
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4.1.3. ФІЗИЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИ

Причиною хвороб чи травм можуть бути тверді сторонні предмети в харчових продуктах. Ці фізичні небезпечні чинники можуть виникати внаслідок зараження та/або поганої виробничої практики в багатьох точках виробничого ланцюга харчових продуктів — від збирання врожаю до споживання, у тому числі на самому харчовому підприємстві.

ПРИКЛАДИ ФІЗИЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ
Матеріал

Потенційна можливість травми

Джерело

Скло

Порізи, кровотеча; може виникати потреба хірургічного втручання для виявлення та видалення

Пляшки, банки, легкі кріплення, посуд, оболонки вимірювачів тощо

Деревина

Порізи, інфекція, удушення; може потребувати хірургічного втручання

Відкриті майданчики, піддони, ящики, будівельні матеріали

Каміння

Удушення, поламані зуби

Відкриті майданчики, будинки

Метал

Порізи, інфекція; може вимагати хірургічного втручання для
видалення

Машини, відкриті майданчики, дріт, персонал

Ізоляція

Удушення; довготривале, якщо ізоляція азбестова

Будівельні матеріали

Кістка

Удушення

Неналежне оброблення

Пластмаси

Удушення, порізи, інфекція; може вимагати хірургічного втручання для видалення

Паковання, піддони, обладнання

Особисті речі

Удушення, порізи, поламані зуби; може вимагати хірургічного
втручання для видалення

Робітники

4.2.

ЯК ПРОВОДИТИ АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Для ідентифікації небезпечних чинників потрібно послідовно відповісти на декілька питань стосовно кожного небезпечного чинника, який потенційно може розглядатися на кожному етапі виробництва харчового продукту, типу зазначених у «дереві рішення» рис. 12.
Одним з першим питань повинно бути: «Чи можлива присутність потенційно небезпечного чинника у сировині?» Якщо відповідь - «ні», то цей потенційно небезпечний чинник у
сировині не розглядається (позначено як «немає небезпеки» на рис. 12). Так само буде і у випадку, коли досліджуваний небезпечний чинник навряд чи буде знаходитися на виробничій
лінії або в її навколишньому середовищі. Якщо небезпечний чинник може бути присутній,
але сам продукт не буде забруднений, то також немає потреби в подальшому розгляді цього
небезпечного чинника. Проте, якщо забруднення можливе, відповіді на подальші питання
повинні бути розглянуті на кожному етапі технологічного процесу. Наприклад, якщо на питання «Чи можливі недопустимий рівень, виживання, незмінність або збільшення потенційно
небезпечного чинника на цьому етапі?» відповіддю є «ні», то немає потреби включати цей
потенційно небезпечний чинник до плану НАССР. Але якщо відповідь — «так», то слід відповісти на наступне питання: «Чи можливе відповідне зменшення небезпечного чинника на
подальшому етапі?». У випадку позитивної відповіді потенційно небезпечний чинник не розглядають на цьому етапі, але етап, на якому відбувається його відповідне зменшення, стає
критичною точкою контролю. Якщо ж відповіддю на це питання є «ні», то «дійсна» небезпе66
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ка вважається ідентифікованою і для неї повинні бути встановлені контрольні (запобіжні)
заходи.

Чи можлива присутність
потенційно небезпечного
чинника у сировині?

Так

Чи можлива присутність потенційно
небезпечного чинника на лінії або
навколишньому середовищі?

Ні

Ні

Так

немає небезпеки*

Чи можливі недопустимий рівень,
виживання, незмінність або збільшення
на цьому етапі?

Так

Так

Ні

Чи можливе недопустиме забруднення
на цьому етапі?

Ні
немає небезпеки*

Чи можливе відповідне зменшення
на подальшому етапі?

Так**
Ні

ІДЕНТИФІКОВАНИЙ
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЧИННИК

* Немає небезпечного чинника, який контролюється на цьому етапі.
** Етап зменшення рівня небезпечного чинника стає КТК.

Рис. 12 Приклад застосування «дерева рішень» для
ідентифікації небезпечного чинника
Після складання переліку всіх небезпечних чинників (біологічних, хімічних та фізичних),
які можна в розумних межах очікувати на кожному етапі (ідентифікація небезпечних чинників), починаючи з первинного виробництва, впродовж оброблення, виготовлення та розподілення і закінчуючи місцем споживання, робоча група HACCP повинна оцінити потенційну
значущість або ризик кожного небезпечного чинника, розглянувши ймовірність його виникнення та важкість його наслідків. Оцінка ризику окремого небезпечного чинника, що виникає,
базується на комбінації практичного досвіду, епідеміологічних даних та інформації в технічній
літературі. Важкість наслідків впливу небезпечного чинника — це ступінь серйозності наслідків небезпечного чинника, якщо він не контролюється. Можливі розбіжності в думках, навіть
поміж експертами, стосовно ризику, спричиненого певним небезпечним чинником.
67

СИСТЕМА

НАССР

Для поінформованості читача наведемо деякі роз’яснення стосовно тлумачення термінів
«аналіз небезпечних чинників (небезпек)» та «аналіз ризиків».
Термін «аналіз небезпечних чинників (небезпек)» не є синонімом терміна «аналіз ризиків». Перш за все різниця є в юридичній особі, яка проводить ці роботи, висновку та сфері
поширення результатів дослідження.
Аналіз небезпечних чинників, зазвичай, проводять на рівні підприємства, компанії тощо, які є виробниками (переробниками) певної харчової продукції, і цей аналіз поєднують з
розробленням плану НАССР.
Аналіз небезпечних чинників поєднує у собі як ідентифікацію небезпечних чинників,
так і їхнє оцінення. Тому в процесі аналізу розглядають всі потенційно небезпечні чинники,
які можуть бути пов’язані з харчовим продуктом. Під час аналізу розглядають природу небезпечного чинника, ступінь небезпеки в харчовому продукті і визначають необхідність контролювання небезпечного чинника, щоб забезпечити безпечність продукту (тобто те, що рівня захисту від небезпеки в харчовому продукті досягнуто). У контексті системи НАССР,
аналіз небезпек визначає потенційні небезпечні чинники, які є суттєвими, тобто які можна в
розумних межах очікувати за відсутності контролю, і отже ці небезпечні чинники повинні
бути включені до плану НАССР.
Під час аналізу небезпечних чинників, за можливості, слід брати до уваги:
– передбачувану наявність небезпечних чинників і серйозність їхнього негативного
впливу на здоров’я людини;
– якісну і (або) кількісну оцінку наявності небезпечних чинників;
– життєдіяльність або розмноження розглянутих мікроорганізмів;
– утворення або збереження в харчових продуктах токсинів, хімічних чи фізичних чинників;
– умови, що приводять до вищезгаданого.
Незважаючи на те, що аналіз небезпечних чинників має багато спільного зі стадією визначення характеристик ризиків в оціненні ризиків, вони відрізняються за спрямованістю та
ціллю. Аналіз небезпечних чинників спрямований на розроблення стратегії управління ризиками, беручи до уваги, що фокус характеристики небезпеки знаходиться у визначенні співвідношень між ступенем та частотою впливу небезпечного чинника та серйозності його наслідків. Як правило, аналіз небезпечних чинників якісний за своєю суттю, у той час як характеристики ризиків кількісні.
Аналіз ризиків, зазвичай, проводять органи виконавчої влади, або організації, які
об’єднують більш ніж одне підприємство, і зосереджуються на контролі проблеми охорони
здоров’я для багатьох галузей промисловості (наприклад, лістеріоз у харчових продуктах,
готових до споживання). Аналіз ризику — комплексна діяльність, яка охоплює оцінення ризику, управління ризиком та повідомлення про ризики. Результатом аналізу ризику є, зазвичай, визначення рівня ризику від небезпечного чинника (переважно в кількісному вигляді)
для однієї або декількох груп населення, розроблення одного або декількох варіантів управління ризиком та розроблення рекомендацій для повідомлення цього споживачам.
Взаємозв’язок між аналізом небезпек та аналізом ризиків
Більшість з інформації, яка потрібна для аналізу небезпечних чинників, також буде потрібною для проведення аналізу ризиків. Наприклад, визначення джерела небезпечного чинника, розповсюдженість та його рівень в харчових продуктах, визначення рівня захворюван68
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ня, типів та серйозності несприйнятливих впливів, визначення населення, яке піддається небезпеці, та визначення засобів, через які небезпека може контролюватися — всі ці елементи є
спільними як для аналізу небезпеки, так і для аналізу ризику.
У межах системи HACCP розглядаються лише такі небезпечні чинники, попередження,
усунення або зниження яких до прийнятних рівнів, є суттєвим для виробництва безпечних
харчових продуктів. Небезпечні чинники з малою ймовірністю виникнення і малою важкістю
наслідків не слід розглядати в межах системи HACCP, але їх можна розглянути з точки погляду належної виробничої практики (GMP/GHP) або загальних санітарно-гігієнічних правил
для конкретної галузі харчової промисловості.
Аналіз небезпечних чинників слід проводити для кожного продукту або типу процесу та
для кожного нового продукту. Крім того, аналіз небезпечних чинників, виконаний для продукту або процесу, має бути переглянутий і затверджений, якщо відбулися будь-які зміни у
сировині, рецептурі продукту, процедурах оброблення, виготовлення, пакування, розподілення та призначенні продукту.
Небезпечні чинники різняться залежно від підприємств, що виготовляють ті самі продукти, тому що існують відмінності у:
— джерелах отримання інгредієнтів;
— рецептурах;
— оброблювальному обладнанні та його розміщенні;
— методах підготування та оброблення;
— тривалості процесів виготовлення та зберігання;
— досвіді, знаннях, ставленні персоналу.
Для простоти процедуру аналізу небезпечних чинників розіб’ємо на 5 наступних кроків,
застосування яких у логічній послідовності допоможе уникнути будь-яких недоглядів. Виконавши всі ці п’ять видів робіт, робоча група HACCP матиме достатній перелік реальних потенційних небезпек, пов’язаних з виробництвом конкретного продукту.
1. Аналіз вхідних матеріалів
Для детального виконання цієї роботи використовують опис продукту (наприклад, форму Ф. 1), перелік інгредієнтів та матеріалів продукту (наприклад, форму Ф. 2).
Аналізують інформацію в описі продукту і визначають, як ця інформація може вплинути
на аналіз технологічного процесу. Наприклад, готовий до вживання продукт не повинен містити патогенів у кількостях, які можуть зашкодити споживачеві. З іншого боку, якщо кінцевий продукт не призначений для споживання в готовому вигляді, то деякі мікроорганізми
можуть бути дозволені в ньому, якщо на подальшому етапі (наприклад, термічне оброблення
вдома) їх знищують або знижують до допустимого рівня.
Біля кожного інгредієнту та пакувального матеріалу в переліку рекомендується проставити літери Б, Х, Ф, які вказують можливість існування біологічних, хімічних або фізичних
небезпечних чинників, використовуючи попередньо вивчені джерела інформації (рис. 13).
Кожен небезпечний чинник, позначений у цьому переліку (Ф. 2), потім повністю описується
у формі Ф. 5 – для біологічних чинників, у формі Ф. 6 – для хімічних чинників та у формі
Ф. 7 – для фізичних чинників. Інформація повинна бути настільки конкретною, наскільки це
можливо, коли описують небезпечні чинники (наприклад, замість запису «бактерії у вхідно69
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му інгредієнті» зазначають «Listeria monocytogenes у вхідному молоці» або «C. botulinum у
вхідних грибах»).
Для полегшення ідентифікації небезпечних чинників, рекомендується відповісти на такі
питання для кожного вхідного матеріалу:
а) чи можливі патогенні мікроорганізми, токсини, хімікати або сторонні предмети на/у
цьому матеріалі? Якщо так, то позначте відповідний небезпечний чинник у відповідних формах.
б) чи використовують будь-які повернуті або перероблені продукти як інгредієнти? Якщо так, чи існує небезпека, пов’язана з цією практикою?
в) чи існує потенційна небезпека від будь-яких інгредієнтів за їхнього використання в
надмірних кількостях? (наприклад, хімічну небезпеку можуть становити нітрити за надмірного використання).
г) чи можуть будь-які інгредієнти, що використовують у кількостях менше за рекомендовані або кількості яких ненормовані, приводити до певної небезпеки через ріст мікробних
вегетативних чи спороутворювальних клітин? Якщо так, то позначте це у формі для біологічних небезпечних чинників.
ґ) чи впливає на ріст або розмножування мікроорганізмів кількість і тип кислотних інгредієнтів та кислотність рН кінцевого продукту?
д) чи впливає тип зволожувачів та водна активність кінцевого продукту (Ав) на ріст мікроорганізмів? Чи впливають вони на виживання патогенів (паразитів, бактерій, грибків)?
е) чи потрібно підтримувати відповідне охолодження продуктів під час їх перевезення
або зберігання?

Ф. 2

ПЕРЕЛІК
інгредієнтів та матеріалів
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Сировина

Нормативний
документ

Гриби
(культивовані, білі)
Б, Х, Ф
ІНШІ

Нормативний
документ

Пакувальний матеріал
Металеві банки Б, Х, Ф
Кришки Б, Х

Сухі інгредієнти
Сіль Б, Х
Аскорбінова кислота Б, Х
Лимонна кислота Б, Х

Нормативний
документ

Вода (водопровідна)
Б, Х
Дата: _________________

Затвердив: ___________________

а)
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Ф. 2

ПЕРЕЛІК
інгредієнтів та матеріалів
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена
М’ясні інгредієнти
Свинина
М’ясний фарш (курячій, індичий, свинячий)
Яловичина
Субпродукти яловичі
Субпродукти свинячі
Перероблені (повернені) м’ясні інгредієнти»

Інші інгредієнти
БХФ
БХФ
БХФ
БХФ
БХФ
Б

Консерванти
Ериторбат натрію
(Ізоаскорбат натрію Е 316)

Вода/Лід
Декстроза
Сіль
Пшеничне борошно
Картопляний крохмаль
Спеції

Інші
БХФ
Б
Ф
БХ
БФ
БФ

Газ СО2
Концентрат ароматизатору
диму рідкий

Обмежені інгредієнти
Х

Нітрит натрію (Е 250)

Дата: _________________

Х

Х
Х

Пакувальні матеріали
Пластмасова плівка
Віск
Картонні коробки
Оболонки
Картон пакувальний

Х
Х
—
БХ
—

Затвердив: ___________________

б)

Рис. 13. Приклади аналізу інгредієнтів та матеріалів
2. Оцінення технологічних операцій стосовно небезпечних чинників
Метою цього кроку є ідентифікація всіх потенційно небезпечних чинників, пов’язаних з
кожною технологічною операцією, технологічним маршрутом продукту та схемою руху працівників. Для цього аналізують блок-схему технологічного процесу (форма Ф. 3) і схематичний план виробництва (форма Ф. 4) таким чином:
а) присвоюють номер кожному етапу (операції) технологічного процесу на блок-схемі,
наприклад, зліва направо та зверху вниз, як показано на пояснювальних прикладах (рис. 14 а, б),
від одержання сировини і матеріалів до відвантаження (транспортування)*).
б) досліджують кожний етап на блок-схемі технологічного процесу і за даними опрацьованих джерел інформації визначають існування небезпеки (біологічної, хімічної чи фізичної),
пов’язаної з цією операцію.
в) вписують літеру «Б» для біологічного, «Х» для хімічного та «Ф» для фізичного небезпечного чинника біля кожного етапу блок-схеми, де така небезпека була ідентифікована
(див. рис. 14).
г) технологічну схему потоку продукту і руху працівників (схематичний план виробництва) та ідентифікацію всіх небезпечних чинників для неї проводять так само.
Небезпечні чинники, ідентифіковані на блок-схемі та схематичному плані виробництва,
потім потрібно згрупувати і повністю описати у формах аналізу небезпечних чинників окремо для біологічних, хімічних та фізичних небезпечних чинників (наприклад, форми Ф. 5 –
Ф. 7). Небезпечні чинники повинні бути ув’язані з технологічним процесом. Наприклад, якщо біологічний небезпечний чинник ідентифікований на етапі «зберігання», літера «Б» по*)

П р и м і т к а . Критичні точки контролю на цьому етапі не позначають. Їх позначають на блок-схемах виробництва під
час застосування принципу 2 «Визначення критичних точок контролю (КТК)»
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винна стояти біля етапу «зберігання» на блок-схемі технологічного процесу. Потім у формі
для ідентифікації біологічних небезпечних чинників запис «бактеріальний ріст під час зберігання інгредієнту XYZ» або «неналежні температура та вологість під час зберігання можуть
збільшити бактеріальне навантаження» має бути записаний у форму для біологічних небезпечних чинників.
Допомогти у визначенні небезпечного чинника можуть такі питання, на які потрібно
відповісти для кожного етапу технологічного процесу:
а) чи можуть забруднювачі потрапити до продукту на цьому технологічному етапі? Розглядають особисту гігієну робітників, забруднені устаткування або матеріали, перехресне
забруднення від сировини, витік трубопровідної арматури, глухі кінці трубопроводів, розбризкування і т.ін.
б) чи можуть будь-які мікроорганізми розмножуватися до небезпечних рівнів на цьому
технологічному етапі? Розглядають температуру, час.
3. Спостереження за фактичними технологічними режимами
Робоча група HACCP повинна досконало знати кожну досліджувану технологічну операцію. Будь-який ідентифікований небезпечний чинник має бути записаний у відповідну форму. Робоча група повинна:
— спостерігати за операцією впродовж достатньо тривалого часу для впевненості, що
вона є звичайним технологічним процесом або режимом;
— спостерігати за персоналом (наприклад, чи можуть сировина або забруднений продукт спричинити перехресне забруднення рук робітників, рукавичок або обладнання, використовуваного для кінцевого продукту або продукту наступної обробки);
— спостерігати за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та реєструвати небезпеки;
— аналізувати, чи існує технологічний етап, на якому руйнуються (інактивуються) всі
мікроорганізми. Якщо так, то увага повинна бути зосереджена на потенційно можливому перехресному забрудненню після цієї технологічної операції.
4. Проведення вимірювань
Під час дослідження може виникнути необхідність проведення вимірювань важливих
технологічних параметрів, щоб підтвердити фактичний режим процесу.
Перед початком проведення вимірювань слід перевірити чи всі пристрої справні, мають
відповідну точність і належним чином калібровані.
Прикладами вимірювань, які можуть бути проведені, залежно від виду продукту чи типу
процесу є:
а) вимірювання температури продукту, враховуючи операції теплового оброблення,
процеси охолодження та заморожування. Вимірювання проводять в найхолоднішій точці
продукту, коли оцінюють теплове оброблення, та у найтеплішій точці продукту, коли оцінюють охолодження або заморожування (частіше в центрі найбільшого шматка);
б) вимірювання залежності час/температура для термічного оброблення, пастеризації,
заморожування (або швидкість заморожування), зберігання, розморожування, відновлення
тощо;
в) вимірювання розмірів контейнерів, в яких охолоджують продукти, а також глибини
маси продукту;
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БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЦТВА

Ф. 3

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані

ГРИБИ
(сировина)
1

Отримання

5

Складування/
Зберігання

8

Відпуск/Миття

11

14

Бланшування
Конвеєрна подача/
Огляд

16

Нарізання кубиками/
пластинками

18

Видалення сторонніх
предметів

БАНКИ/КРИШКИ
(порожні)
Ф

2

Отримання

6

Складування/
Зберігання

9

Зняття з піддонів/
Огляд

12

Конвеєрна подача
банок

15

Миття

17

Введення розсолу

БФ

БХ

СУХІ
ІНГРЕДІЄНТИ
Ф

3

БХФ

БФ
КТК 1БФ

БФ

ХФ

19

Наповнення

ХФ

20

Зважування

Б

21

Додання води

22

Складування/
Зберігання

10

Відпуск

13

Зважування/
Змішування/
Приготування
розсолу

4

Забір

24

Хлорування

БХФ

Б

Формування вільного Б
простору над
КТК 3Б
продуктом у банці
Подача кришок/
Закупорення/Огляд

БХ

25

Термооброблення

Б
КТК 5Б

26

Охолодження

Б

27

Конвеєрна подача/
Сушіння

Б

КТК 4Б

КТК 6Б

Етикетування/
Пакування/Складування
29

7

Ф

КТК 2Б

23

28

Отримання

ВОДА
(центрального
водопостачання)

Відвантаження

Б

Б

Дата: _________________

Затвердив: ___________________

а)
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БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЦТВА
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена

Зберігання сухих
інгредієнтів

Б
Перероблення

2

Нітріт/спеції

1

Одержання

3

Зберігання м’ясних
продуктів

КТК-1БХФ

Б

6

Подрібнення та
перемішування м’яса

БХФ

8

Складання фаршу
за рецептурою

9

Зберігання фаршу

11

Шприцювання,
формування батонів

12

Навішування батонів
на палки та рами

Б

Термооброблення

КТК-3Б

Рідина
Дим

13

сіль

14

17
19

БХ

27

Зберігання неїстівної
продукції

7

Приготування льоду
та зберігання

Б

10

Повертання фаршу

Б

5

БХФ
оболонки

КТК-4Б

Охолодження
(холодний розсіл)

КТК-5БХ

Очищення

КТК-7Б

Конвеєр/сортування

КТК-8Б

20

Пакування, кодування,
етикетування

21

Виявлення металевих
домішок

22

Пакування
в картонні коробки

23

Зберігання кінцевого
продукту

25

Розподілення

КТК-12Б
Зберігання повернутої
продукції
24

Б

КТК-3БХФ

КТК-9БФ
Відбраковування
дефектних паковань

Розподілення води

лід

15 Знімання з палок та рам

18

4

16

КТК-6Б
Холодне зберігання
(холодильна камера)

КТК-10БХ

КТК-11Ф

26

Дата: _________________

Транспортування

Б

Затвердив: ___________________

б)

Рис. 14. Приклади оцінення блок-схем виробництва щодо небезпек
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Зберігання
пакувальних
матеріалів

Б
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г) вимірювання тиску, вільного простору між продуктом і кришкою, результатів видалення повітря, відповідності закриття тари (герметичності), вихідної температури та інших
параметрів, критичних для розглядуваного процесу;
ґ) вимірювання рН продукту під час виготовлення, а також рН кінцевого продукту, здійснюючи це в усіх можливих випадках за кімнатної температури;
д) вимірювання водної активності (Aв) продукту, беручи в усіх можливих випадках проби-дублікати (через можливі розбіжності) і пам’ятаючи про поправки на температуру навколишнього середовища, у разі потреби.
Колекції проб, дослідження інокульованих паковань і мікробних аспектів можуть бути
потрібними, коли не можна отримати інформацію іншими способами, наприклад, для нових
продуктів, або оцінення терміну зберігання продукту.
5. Аналіз вимірів
Кваліфікована особа (з відповідними науковими знаннями) має проаналізувати одержані
виміри, щоб правильно інтерпретувати зібрані дані. Під час аналізу та інтерпретації даних,
ідентифіковані небезпечні чинники повністю описують у відповідних формах для біологічних, хімічних та фізичних небезпечних чинників (наприклад, форми Ф. 5 – Ф. 7).
Наприклад:
а) будують графіки часових/температурних вимірів, використовуючи комп’ютер або діаграмний папір;
б) інтерпретують контрольні дані відносно оптимальних температур росту мікроорганізмів і температурних діапазонів, в яких вони можуть розмножуватися;
в) попередньо обчислюють та оцінюють можливі швидкості охолодження; інтерпретують фактичні швидкості охолодження та виміряні температури з температурними діапазонами, в яких відповідні мікроорганізми швидко розмножуються; при цьому розглядають температури, за яких ріст мікроорганізмів починається, уповільнюється та припиняється; визначають, чи використовують кришки на посудинах для охолодження харчових продуктів (що
може затримати охолодження, але запобігти забрудненню); якщо посудини розміщують одна
біля одної так, що це відбивається на тривалості охолодження чи нагрівання, то оцінюють
наслідок такого розміщення;
г) зіставляють значення Aв та pH з діапазонами, в яких патогени розмножуються або
усуваються;
ґ) оцінюють стабільність продукту під час зберігання.
Після того, як ці п’ять кроків пройдені, робоча група НАССР отримає розвинений перелік потенційних небезпечних чинників, окремо біологічних, хімічних та фізичних, наприклад, за формами: Ф. 5 (біологічні небезпечні чинники), Ф. 6 (хімічні небезпечні чинники) та
Ф. 7 (фізичні небезпечні чинники).
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КОНТРОЛЬНІ (ЗАПОБІЖНІ) ЗАХОДИ

По завершенні аналізу небезпек робоча група повинна розглянути чи існують контрольні
заходи (якщо такі потрібні), які можна застосувати для контролю кожного небезпечного
чинника. Контрольні заходи — це будь-які дії та види діяльності, які можна використати для
попередження або усунення потенційної загрози для безпечності харчового продукту або
зниження її до прийнятного рівня*). Перш за все робоча група має проаналізувати форми Ф. 5
– Ф. 7, щоб перевірити, чи повністю контролюється будь-який з ідентифікованих чинників
застосуванням чинних процедур загальних санітарно-гігієнічних правил, які відповідають
правилам GMP/GHP та загальним принципам харчової гігієни Кодекс Аліментарус, або іншими словами, чи існують запобіжні заходи (дії чи діяльність), які усувають ризики або
знижують їх до прийнятного рівня або чи існують потрібні контрольні заходи, які можна застосувати для контролю кожної ідентифікованої небезпеки.
Методи аналізу ризиків можуть допомогти визначити рівень контролю, який слід впровадити для контролювання небезпечного чинника. Далі наведені приклади деяких можливих
контрольних (запобіжних) заходів щодо біологічних, хімічних та фізичних небезпек.
4.3.1. КОНТРОЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Біологічні небезпечні чинники можуть контролюватися шляхом обмеження, припинення
або зміни умов кінетики росту, яких потребують мікроорганізми для виживання, росту та
відтворення. Цей вид небезпеки може знижуватися, усуватися або регулюватися термічним
обробленням (нагріванням чи охолодженням), замороженням або сушінням.
Підприємства з вирощування чи перероблення харчових продуктів повинні включати до
своєї програми HACCP три основні цілі щодо біологічних небезпечних чинників:
• усунення або значне зниження біологічної небезпеки;
• запобігання або мінімізація росту мікробів і утворенню токсинів;
• контролювання зараження.
Далі наведені приклади деяких контрольних заходів щодо біологічних небезпек. Для запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня бактеріальної небезпеки контрольні
заходи можуть включати:
• контроль температури/часу (належний контроль часу охолодження і зберігання,
наприклад, для мінімізації розростання мікроорганізмів);
• кулінарне оброблення (термічне оброблення) впродовж відповідного часу і за відповідної температури для усунення мікроорганізмів або зниження їхньої кількості
до допустимих рівнів;
• охолодження та заморожування;
*)

У стандартах системи управління якістю серії 9000 (ДСТУ ISO 9000—2001) цьому терміну відповідає термін «запобіжна дія» :
«3.6.4 запобіжна дія (preventive action)
Дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.
Примітка 1. Потенційна невідповідність може мати декілька причин.
Примітка 2. Запобіжну дію виконують для попередження події, тоді як коригувальну дію — для попередження повторної події» - прим. упорядника.
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•

контроль ферментації та/або pH (наприклад, кисломолочні бактерії в йогурті гальмують ріст інших мікроорганізмів, які не витримують кислотні умови та конкуренцію);
• додання солі або інших консервантів, які у прийнятних кількостях можуть гальмувати ріст мікроорганізмів;
• сушіння з достатньою кількістю тепла для знищення мікроорганізмів або з видаленням достатньої кількості води з харчового продукту для запобігання розмноженню певних мікроорганізмів, навіть коли сушіння проводять за понижених температур;
• умови пакування (наприклад, вакуумне пакування може використовуватися для
сповільнення росту мікроорганізмів, які для розмноження вимагають повітря);
• контроль джерела, тобто контроль присутності та рівня мікроорганізмів завдяки
отриманню інгредієнтів від постачальників, які можуть підтвердити відповідні заходи контролю інгредієнтів (наприклад, постачальників, які дотримуються програми HACCP);
• чищення та дезинфікування, які можуть усувати або знижувати рівні мікробіологічного зараження;
• правила і норми особистої та промислової гігієни, які можуть знижувати рівні мікробіологічного зараження.
Для вірусів контрольні заходи, наприклад, можуть включати:
• термічне оброблення: методи нагрівання або кулінарного оброблення, зокрема, оброблення парою, смаження, запікання, варіння, копчення або випікання, які можуть
руйнувати більшість вірусів (вид вірусу визначає відповідні заходи контролю);
• правила і норми особистої гігієни, включаючи недопущення до роботи працівників, уражених певними вірусними хворобами, наприклад, гепатитом.
Для паразитів (черв’яки та простіші) контрольними заходами можуть бути:
• контроль режиму годування (наприклад, ризик інфекційного захворювання від
Trichinella spiralis у свинині знижується внаслідок кращого контролю за умовами
утримання та раціоном свиней); проте цей метод не завжди практично здійсненний
для всіх видів тварин (наприклад, раціон та умови дикої риби неможливо контролювати);
• нагрівання, сушіння або заморожування;
• соління;
• візуальний контроль, який може використовуватися для деяких харчових продуктів
для виявлення паразитів;
• дотримання загальноприйнятих правил і норм особистої гігієни особами, залученими до поводження з харчовими продуктами;
• належне функціонування каналізаційних систем.
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4.3.2. КОНТРОЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Контрольні заходи щодо хімічних небезпечних чинників можуть включати:
• контроль джерел постачання, тобто встановлення технічних умов на сировину та
інгредієнти і сертифікація (атестація) постачальників, яка є підтвердженням відсутності шкідливих хімікатів або допустимих рівнів їхнього вмісту в продукції, що
ними постачається;
• технологічний контроль, тобто контроль рецептур, належне використання і контроль харчових добавок та рівнів їхнього вмісту;
• належне ізолювання нехарчових хімікатів під час зберігання та поводження;
• контроль випадкового забруднення від хімікатів (наприклад, мастильних матеріалів, хімікатів для оброблення води та пари, фарб);
• контроль етикетування, тобто засвідчення того, що кінцевий продукт має правильну етикетку з точки зору переліку інгредієнтів та відомих алергенів.
4.3.3. КОНТРОЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Контрольними заходами щодо фізичних небезпечних чинників можуть бути, наприклад:
• контроль джерел постачання, тобто встановлення технічних умов на сировину та
інгредієнти і сертифікація (атестація) постачальників, яка є підтвердженням відсутності небезпечних фізичних чинників або допустимих їх значень у продукції;
• технологічний контроль (наприклад, використання магнітів, металодетекторів, сит,
каменевідбірних машин, повітряних грохотів);
• контроль навколишнього середовища, тобто забезпечення впевненості у тому, що
належна виробнича практика дотримується і харчовий продукт не зазнає жодного
фізичного забруднення від споруд, виробничого устатковання, робочих поверхонь
чи обладнання.
4.4.

ОЦІНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Інформація, яка зібрана під час аналізу небезпечних чинників, може використовуватися
для визначення:
• важкості наслідків (ступеня серйозності) небезпек;
• оцінення ризиків, пов’язаних з ідентифікованими небезпечними чинниками на різних стадіях функціонування;
• точок, етапів чи процедур, в яких можна застосувати контроль, і загроза для безпеки може бути відвернута, усунена або знижена до допустимого рівня, тобто критичних точок контролю (КТК).
4.4.1. ВАЖКІСТЬ НАСЛІДКІВ НЕБЕЗПЕКИ

Важкість наслідків небезпеки — це величина небезпеки або ступінь наслідків, які можуть мати місце у випадку існування небезпеки. Важкість небезпеки вказує на тип спричинюваного ефекту від реалізації небезпечного чинника. Цей ефект може змінюватися від сла78
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бо вираженого і тимчасового дискомфорту до більш серйозних та оборотних дій аж до необоротних дій, включаючи смерть. Небезпеки, що спричинюють захворювання, можна поділити на категорії відповідно до ступеня їхньої важкості:
високі (загрозливі для здоров’я, включаючи смерть)
• біологічні: Clostridium botulinum, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes,
Escherichia coli 0157:H7, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, паралітичне отруєння
молюсками, амнезійне отруєння молюсками;
• хімічні: безпосереднє забруднення продуктів забороненими хімічними речовинами або певними металами (наприклад, ртуть), або хімічними добавками, які у
великих кількостях можуть спричинити серйозну інтоксикацію чи завдати шкоди більш чутливим особам.
• фізичні: сторонні об’єкти або небажані фрагменти, які можуть нанести пошкодження чи рану споживачеві (наприклад, каміння, скляні уламки, голки, метали,
ріжучі та колючі предмети).
помірні, потенційно широко розповсюджені (важкі або хронічні)
(медичне втручання може змінити ефект, можлива госпіталізація):
• біологічні: інші ентеропатогенні Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp.,
Streptococcus B hemolytic, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes,
Streptococcus pyogenes, Rotavirus, Entamoeba histolytica, Diphyllobothrium latum,
Cryptosporidium parvum Brucella spp., Campylobacter spp., Salmonella spp.,
Shigella spp., Streptococcus type A, Yersinia entercolitica, вірус Норволка.
низькі, обмеженого розповсюдження
• біологічні: Bacillus spp., Clostridium perfringens type A, Campylobacter jejuni,
Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, більшість паразитів, гістаміноподібні речовини та більшість важких металів, які спричинюють слабогострі
хвороби.
• хімічні: хімічні речовини, дозволені в харчових продуктах, можуть спричинити
помірковані реакції на зразок сонливості та тимчасової алергії.
4.4.2. РИЗИК НЕБЕЗПЕКИ

Ризик — це міра небезпеки, яка характеризує ймовірність реалізації небезпечного чинника в харчових продуктах та ступінь важкості наслідків його впливу. Ризик — це сукупний
чинник наведених вище показників. Можуть існувати розбіжності в думках, навіть між експертами щодо спричиненого небезпекою ризику. Ризик (або ступінь ризику) залежно від цілей аналізу ризику оцінюється відповідними кількісними показниками, наприклад, ймовірноможливими показниками очікування рівнів негативних наслідків реалізації того чи іншого
небезпечного чинника за певний проміжок часу (очікуваними матеріальними збитками, ймовірністю виникнення за певний час летальних випадків, витратами на запобігання небезпек
та ін.). Ці показники повинні не лише віддзеркалювати сутність категорії, що виражається
ними, але і враховувати специфіку джерела небезпеки. Оскільки виникнення небезпеки в харчовому продукті може бути віднесено до випадкових явищ, обчислення ризику потребує
застосування методів теорії ймовірностей та стандартних методів математичної статистики.
Оціненення потенційного ризику повинне враховувати частоту його виникнення у спожива79
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чів та серйозність (важкість) наслідків. Хоча кількісні оцінки ризику деяких хімічних і біологічних небезпек існують, цифрова інформація, зазвичай, не доступна.
Оцінення ризику окремого небезпечного чинника, що виникає, базується на комбінації
практичного досвіду, епідеміологічних даних та інформації з технічної літератури.
Епідеміологічні дані є важливим інструментом в оціненні ризику і наочно показують, які
продукти можуть бути небезпечними для здоров’я споживачів. Наприклад, кореляція між
випадками бутулізму і споживанням консервованих овочів та рибних продуктів висока; теж
саме вірно і для споживання яєчних продуктів і хворобами, спричинюваними Salmonella
Enteritidis у людей.
Під час оцінення ризику повинні розглядатися такі дані:
• скарги споживачів;
• повернення партій продукту;
• результати лабораторного аналізу;
• інформація про випадки захворювання тварин та інші факти, що стосуються здоров’я людини.
Ймовірність реалізації небезпечного чинника (ступінь ризику) може бути оцінена як висока, помірна, низька та мінімальна (практично дорівнює нулю). Ці дані можуть використовуватися для прийняття рішень про встановлення критичних точок контролю, ступеня потрібного моніторингу та внесення будь-яких змін у процес або склад інгредієнтів, що могли б
знизити величину існуючих небезпек до ризику, прийнятного (допустимого) для споживача.
Якщо інформація про допустимий ризик відсутня, робоча група НАССР експертним методом
з урахуванням всіх доступних джерел інформації та практичного досвіду оцінює ймовірність
реалізації небезпечного чинника, виходячи з наведених вище чотирьох можливих варіантів
оцінки: високої, помірної, низької та мінімальної (практично дорівнює нулю). Експертним
шляхом оцінюють також важкість наслідків від реалізації цього небезпечного чинника, виходячи з чотирьох можливих варіантів оцінки: легкої, середньої важкості, важкої та критичної.
Застосовуючи якісну дворозмірну діаграму аналізу ризиків (ймовірність реалізації небезпечного чинника — важкість наслідків), будують границю допустимого ризику, за якою визначають чи потрібно врахувати цей небезпечний чинник, чи ні (рис. 15).
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Рис. 15. Діаграма аналізу ризиків
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(біологічні небезпечні чинники)

Ф. 5

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть містити C. botulinum або інші патогенні організми, дріжджі чи плісняву
Сухі інгредієнти
- можуть містити спори бактерій
- можуть містити екскременти гризунів
Вода (водопровідна)
- може містити коліформи або спороутворювальні бактерії чи інші мікроорганізми
Порожні банки/кришки
- можуть надходити з серйозними дефектами внутрішнього подвійного шву або пластини корпусу, які можуть призводити
до протікання, що спричинює післяобробне зараження
- можуть надходити з серйозними дефектами чи пошкодженням зовнішнього подвійного шву, пластини корпусу, лакування/покриття, які можуть призводити до протікання, що спричинює післяобробне зараження
Етапи виробничого процесу
5. Зберігання грибів (холодне)
- невідповідні температура та вологість під час зберігання можуть призводити до збільшення бактеріального навантаження
6. Зберігання банок/кришок
- фізичне пошкодження може призводити до серйозних дефектів подвійного шву, яке спричинюватиме післяобробне зараження патогенними бактеріями
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
7. Зберігання сухих інгредієнтів
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
9. Зняття банок з піддонів/Огляд
- банки неправильної форми, фізичне пошкодження або серйозні видимі дефекти можуть призводити до протікання і післяобробного зараження патогенними бактеріями
11. Бланшування грибів
- неналежне чищення бланшувального апарата може призводити до росту термофільних бактерій в грибах
- неадекватне бланшування може призводити до недостатнього видалення газів, що може спричинювати тиск на подвійний
шов, появу отворів і післяобробне зараження патогенними бактеріями
- надмірне бланшування може призводити до змін у текстурі грибів, що спричинюватиме неадекватне термічне оброблення
12. Подача банок
- фізичне пошкодження може призводити до формування дефектних подвійних швів, що спричинюватиме післяобробне
зараження патогенними бактеріями
20. Зважування
- переповнені банки, належним чином не відбраковані через надмірну вагу, можуть бути недообробленими
21. Додання води
- неадекватна температура може бути причиною малої початкової температури і подальшого недооброблення
22. Формування вільного простору над продуктом у банці
- недостатній вільний простір може призводити до надмірного внутрішнього тиску під час оброблення, що спричинює зараження через спотворені шви та протікання
23. Подача кришок/Закупорення/Огляд
- кришки з пошкодженими підвивками або іншими серйозними дефектами можуть призводити до протікання та зараження
патогенними бактеріями
- неналежно сформовані подвійні шви можуть призводити до протікання та зараження патогенними бактеріями
25. Термічне оброблення
- непідтверджений графік процесу чи видалення повітря можуть призводити до недооброблення та виживання патогенних
бактерій
- неналежні схеми технологічних маршрутів на ділянці можуть призводити до зараження теплооброблюваних банок нечистою водою з сітчастих контейнерів з банками
- неналежне проектування маршруту на технологічній ділянці може призводити до того, що автоклавні сітчасті контейнери
не потраплять в автоклав, уможливлюючи ріст патогенних бактерій
- великий проміжок часу між закупорюванням та автоклавуванням може призводити до надмірної кількості бактерій, з яких
деякі можуть вижити в процесі термічного оброблення
- неспроможність дотримання часу, температури та інших критичних чинників спланованого процесу або графіку видалення повітря може призводити до неадекватного теплового оброблення, уможливлюючи виживання патогенних бактерій
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Продовження
Ф. 5

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(біологічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

26. Охолодження
- недостатньо хлорована охолоджувальна вода може призводити до зараження продукту під час усадки банок
- надмірна кількість хлору в охолоджувальній воді може призводити до корозії, подальшого протікання банок та зараження
продукту
- недостатній час контактування хлору та води може призводити до зараження продукту під час усадки банок
- недостатнє чи надмірне охолодження може призводити до термофільного псування або післяобробного зараження внаслідок протікання кородованих банок
27. Подача/Сушіння
- заражена вода з мокрого та нечистого постпроцесного обладнання може заразити продукт
28. Етикетування/Зберігання
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту
- високі температури можуть призводити до росту термофільних бактерій
29. Відвантаження
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

а)

Ф. 5

Ідентифікація небезпек
(біологічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Trichinella spiralis у свинині
Cysticercus bovis в яловичині
Неспороутворювальні бактерії в м’ясі (S. aureus, E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes)
Спороутворювальні бактерії в м’ясі (Clostridium perfringens)
Фекальні коліформи в льоді/воді
Неспороутворювальні бактерії в спеціях (Salmonella spp., L. monocytogenes)
Спороутворювальні бактерії в спеціях (Clostridium perfringens)
Етапи виробничого процесу
3 - ЗБЕРІГАННЯ
Ріст бактерій під час зберігання: свіже і заморожене м’ясо внаслідок надто високих температур
13 - ТЕРМІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ
Недостатнє знищення бактерій (час/температура)
15 - ЗНІМАННЯ З ПАЛОК ТА РАМ
Бактеріальне повторне забруднення під час знімання (S. aureus, L. monocytogenes)
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

б)
Рис. 16. Приклади ідентифікації біологічних небезпечних чинників (форма Ф. 5)
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Ф. 6

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(хімічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть містити залишки пестицидів
- можуть містити термостабільні стафілококові ентеротоксини внаслідок неналежного поводження
Вода
- може бути забруднена розчинними важкими металами або токсичними речовинами
Порожні банки/кришки
- банки/кришки можуть бути забруднені мастильними матеріалами або хімікатами для чищення
Етапи виробничого процесу
6. Зберігання банок/кришок
- банки/кришки можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами внаслідок неналежного зберігання
7. Зберігання сухих інгредієнтів
- харчові інгредієнти можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами внаслідок неналежного зберігання
11. Бланшування грибів
- залишки чистильних хімікатів можуть забруднювати гриби
- за використання пари добавки у бойлерній воді можуть переноситися та забруднювати продукт
14, 16, 19, 23. Подача грибів, нарізання грибів, наповнення, подача кришок/закупорення
- залишки чистильних хімікатів або мастильних матеріалів можуть забруднювати гриби
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

а)
Ф. 6

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(хімічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена
Небезпечний чинник

Контролюють в

Вхідні матеріали
Антибіотики в м’ясних продуктах
Пестициди в м’ясних продуктах
Надлишок Na/K нітритів під час зважування
Пакувальний матеріал нехарчового призначення
Етапи виробничого процесу
Мильне забруднення вмонтованою системою чищення (чищення на місці) у коптильних приміщеннях
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

б)
Рис. 17. Приклади ідентифікації хімічних небезпечних чинників (форма Ф. 6)

83

СИСТЕМА

НАССР

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(фізичні небезпечні чинники)

Ф. 7

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть бути забруднені шкідливими сторонніми матеріалами (наприклад, склом, металом, пластмасами, деревиною)
Порожні банки
- можуть містити металеві частинки тощо
Сухі інгредієнти
- можуть бути забруднені шкідливими сторонніми матеріалами
Етапи виробничого процесу
1. Отримання грибів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення грибів
2. Отримання банок/кришок
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок
3. Отримання сухих інгредієнтів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення інгредієнтів
5. Зберігання грибів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення сирих грибів
6. Зберігання банок/кришок
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок
7. Зберігання сухих інгредієнтів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення харчових інгредієнтів
9. Зняття банок з піддонів/Огляд
- порожні банки, що надходять зі складу, можуть містити шкідливі сторонні матеріали, що спричинюватиме забруднення харчових продуктів
12. Подача банок
- неналежні проектне рішення та захист від шкідливих сторонніх матеріалів можуть призводити до забруднення
харчових продуктів
14. Подача/Огляд грибів
- неналежні проектне рішення та захист від шкідливих сторонніх матеріалів можуть призводити до забруднення
грибів
16. Нарізання грибів
- продукт може бути заражений металевими частинками від виробничого устатковання
18. Видалення сторонніх предметів
- неналежний моніторинг видалення сторонніх предметів може уможливлювати зараження продукту сторонніми
предметами
19. Наповнення
- наповнені банки з грибами можуть забруднюватися металевими частинками від дозувального обладнання
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

а)
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Ф. 7

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(фізичні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Ковбаса копчена
Небезпечний чинник

Контролюють в:

Вхідні матеріали
Металеві фрагменти в м’ясних продуктах та субпродуктах
Етапи виробничого процесу
6 - РОЗМЕЛЮВАННЯ
Металеві фрагменти в м’ясі
7 - ПОДРІБНЕННЯ
Металеві фрагменти в льоді
ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

б)
Рис. 18. Приклади ідентифікації фізичних небезпечних чинників (форма Ф. 7)
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5. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
(принцип 2)

5.1.

КРИТИЧНІ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ

Визначення критичних точок контролю — це другий принцип системи HACCP. Настанова Комісії Кодекс Аліментаріус визначає критичну точку контролю (КТК) як «етап, на
якому контроль можливий і суттєвий для запобігання чи усунення небезпечних чинників для
харчових продуктів, або їхнього зменшення до прийнятного рівня». Точкою контролю може
бути сировина, місце розташування харчового підприємства та його приміщень, виробнича
практика, процедури (методики), склад продукту або технологічний процес, де можуть застосовуватися заходи, щоб запобігти або мінімізувати вплив небезпечних чинників на безпечність харчового продукту. Слід зауважити, що застосовуваний тут термін «контроль» означає «знаходиться під контролем», і його не слід плутати з випробуванням, перевіркою або
аудитом. Хоча застосування належної виробничої практики (GMP/GHP) повинне гарантувати, що під час виготовлення безпечних харчових продуктів під контролем знаходиться багато
точок, деякі важливі аспекти GMP/GHP повинні бути проаналізовані з метою визначення чи
становлять вони КТК. Коли в деякій точці технологічного процесу виготовлення харчового
продукту або на етапі його підготовлення існує висока ймовірність появи потенційно безпечних чинників, потрібні специфічні методи контролю.
Якщо будь-який небезпечний чинник було ідентифіковано на етапі, де для досягнення
безпечності контроль є необхідним, і якщо жодного контрольного заходу не існує на цьому чи
будь-якому іншому етапі, тоді продукт або процес повинні бути модифіковані на цьому, попередньому або наступному етапах для введення контрольного заходу. Небезпечними чинниками можна управляти (контролювати) багатьма способами. Мікроорганізми можуть знищуватися нагріванням, а їхнє розмноження може запобігатися або обмежуватися низькими чи високими температурами, низькою вологістю, консервантами та ін. Залишками ветеринарних препаратів та пестицидами часто можна управляти, витримуючи певний час між їхнім застосуванням і забоєм худоби, доїнням чи збиранням врожаю. Ретельне відокремлення сировини або
необроблених продуктів від оброблених буде запобігати або обмежувати перехресне забруднення. Візуальний огляд, просіювання, застосування металевих детекторів і т. ін. можуть бути
ефективними для контролювання фізичних небезпечних чинників.
Визначення критичних точок контролю (КТК) можна спростити застосування «дерева
прийняття рішень» або «дерева рішень». Прикладом такого «дерева рішень» є дерево, що
включено до документу Комісії Кодекс Аліментаріус «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (HACCP) і настанови щодо її застосування» (див. рис. 2), яке
зазначає підхід на основі логічного умовиводу. Застосування «дерева рішень» повинне бути
гнучким і потребує ясного розуму та врахування типів операцій (наприклад, виробництво,
забій, оброблення, зберігання, розподілення чи інше). Незважаючи на корисність цього дерева для пояснення логіки та досягнення глибини розуміння, потрібної для визначення КТК,
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воно може не підходити для всіх операцій з харчовими продуктами, а тому користуватися
ним слід з урахуванням професійних думок, а іноді його слід видозмінювати. Можуть використовуватися й інші підходи для визначення КТК, що базуються на аналізі ризику (див. додаток Г).

5.2.

АНАЛІЗ ІДЕНТИФІКОВАНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ

Перш ніж визначати КТК, робоча група НАССР має проаналізувати загальні переліки
ідентифікованих біологічних, хімічних та фізичних небезпечних чинників (наприклад, форми
Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7) з метою перевірки, які з ідентифікованих небезпек повністю контролюються застосуванням чинних процедур Загальних принципів харчової гігієни Кодекс Аліментаріус, належної виробничої практики (GMP) або належної гігієнічної практики (GHP),
тобто чи існують чинні запобіжні заходи, які проводяться систематично в плановому порядку і регламентовані в санітарно-гігієнічних правилах і нормах, у системі технічного обслуговування та ремонту обладнання, у процедурах системи якості на інших системах управління
підприємством.
До запобіжних дій відносяться, наприклад:
• плановий контроль параметрів технологічного процесу виробництва;
• ремонт та технічне обслуговування обладнання;
• повірка та калібрування засобів вимірювання;
• процедури отримання, зберігання та транспортування сировини, вхідних інгредієнтів і готової продукції;
• процедури боротьби з гризунами;
• застосування консервантів відповідно до GMP;
• підготовлення води центрального водопостачання для потреб харчового виробництва;
• використання металодетекторів на виробничих лініях;
• періодичний контроль концентрації шкідливих речовин у робочому повітрі;
• прибирання приміщень;
• правила особистої гігієни персоналу;
• навчання персоналу;
• миття, дезінфекція обладнання, інструменту, посуду і т.ін.
Більше того, робоча група повинна провести перевірку на місці, щоб переконатися, чи ці
небезпеки дійсно контролюються застосуванням процедур, передбачених в GMP/GHP. Якщо
ці небезпеки контролюються, слід відповідно заповнити форми Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7 (стовпчик
«Контролюється в»), вказавши назву відповідної процедури, або скласти окремий перелік
запобіжних дій у вигляді, наприклад, таблиці 5.
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Таблиця 5
ПЕРЕЛІК ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Ідентифікований небезпечний чинник

Процедура
запобіжної дії

Інгредієнти/Матеріали
Сухі інгредієнти
- можуть містити екскременти гризунів
- можуть бути забруднені шкідливими сторонніми матеріалами

GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Отримання, зберігання, транспортування)

Вода (водопровідна)
- може містити коліформи або спороутворювальні бактерії чи інші мікроорганізми
- може бути забруднена розчинними важкими металами або токсичними речовинами

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

Порожніі банки/кришки
- банки/кришки можуть бути забруднені мастильними матеріалами або хімікатами для чищення
- можуть містити металеві частинки тощо

GMP/GHP (Отримання, зберігання, транспортування)

Етапи виробничого процесу
1. Отримання грибів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення грибів

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

2. Отримання банок/кришок
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

3. Отримання сухих інгредієнтів
- неадекватний захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення інгредієнтів

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

5. Зберігання грибів (холодне)
- невідповідні температура та вологість під час зберігання можуть призводити до збільшення бактеріального навантаження
- неадекватний захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення сирих грибів
6. Зберігання банок/кришок
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
- банки/кришки можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами внаслідок неналежного зберігання
- неадекватний захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок

7. Зберігання сухих інгредієнтів
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
- харчові інгредієнти можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами через неналежне зберігання
- неадекватний захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок

11. Бланшування грибів
- неналежне чищення бланшувального апарата може призводити до росту термофільних бактерій в грибах
- залишки чистильних хімікатів можуть забруднювати гриби
- за використання пари добавки у бойлерній воді можуть переноситися та забруднювати продукт
- неадекватне бланшування може призводити до недостатнього видалення газів, що може спричинювати тиск на подвійний шов, появу отворів і післяобробне зараження патогенними бактеріями
- надмірне бланшування може призводити до змін у текстурі грибів, що спричинюватиме неадекватне термічне оброблення
12. Подача банок
- фізичне пошкодження може призводити до формування дефектних подвійних швів, що спричинюватиме післяобробне зараження патогенними бактеріями
- неналежні проектне рішення та захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення харчових продуктів
14, 16, 19, 23. Подача грибів, нарізання грибів, наповнення, подача кришок/закупорення
- залишки чистильних хімікатів або мастильних матеріалів можуть забруднювати гриби
- неналежні проектне рішення та захист проти шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення грибів
- продукт може бути заражений металевими частинками від виробничого устатковання
- наповнені банки з грибами можуть забруднюватися металевими частинками від дозувального обладнання
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GMP/GHP (Обладнання)
GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)
GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)
GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)

GMP/GHP (Дезінфікування)

GMP/GHP (Обладнання)

GMP/GHP (Обладнання)

GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Виробничі приміщення, обладнання,
персонал)
GMP/GHP (Обладнання)
GMP/GHP (Обладнання)

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Закінчення таблиці 5
ПЕРЕЛІК ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Ідентифікований небезпечний чинник
18. Видалення сторонніх предметів
- неналежний моніторинг видалення сторонніх предметів може уможливлювати зараження продукту сторонніми предметами
25. Термічне оброблення
- непідтверджений графік процесу чи видалення повітря можуть призводити до недооброблення та виживання патогенних бактерій
- неналежні схеми технологічних маршрутів на ділянці можуть призводити до зараження теплооброблюваних банок
нечистою водою з сітчастих контейнерів з банками
26. Охолодження
- недостатній час контактування хлору та води може призводити до зараження продукту під час усадки банок

Процедура
запобіжної дії
GMP/GHP (Обладнання)

GMP/GHP (Протоколи)
GMP/GHP (Персонал)

- недостатнє чи надмірне охолодження може призводити до термофільного псування або післяобробного зараження
через протікання кородованих банок

GMP/GHP (Дезінфікування,
персонал
GMP/GHP (Дезінфікування,
персонал)

27. Подача/сушіння
- заражена вода з мокрого та нечистого постпроцесного обладнання можуть заразити продукт

GMP/GHP (Дезінфікування)

28. Етикетування/зберігання
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту
- високі температури можуть призводити до росту термофільних бактерій

GMP/GHP (Обладнання,
Персонал)
GMP/GHP (Персонал)

29. Відвантаження
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту

GMP/GHP (Підготовка персоналу)

ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

Небезпечні чинники, які не повністю контролюються GMP/GHP, мають бути проаналізовані для визначення чи становлять вони КТК.
Після того, як небезпечні чинники ідентифіковані і контрольні (запобіжні) заходи розглянуті, робоча група повинна визначити критичні точки контролю. Вона повинна дослідити
весь процес виготовлення харчового продукту від сировини до кінцевого споживача і відносно к о ж н о г о ідентифікованого небезпечного чинника на к о ж н о м у етапі відповісти
на такі питання:
• чи може небезпечний чинник потрапити в продукт через сировину? Якщо так, то чи є можливим, що він залишиться на вихідному рівні або збільшиться до недопустимого рівня?
• чи рецептура (склад сировинних матеріалів) є критичною для безпечності продукту?
• чи робить досліджуваний процес кінцевий продукт безпечним, зменшуючи вплив
небезпечного чинника до допустимого рівня або запобігаючи його збільшенню до
небезпечних рівнів?
• чи можливе на цьому етапі потрапляння небезпечного чинника в харчовий продукт
з виробничої ліні або навколишнього середовища? Якщо так, то чи залишиться цей
небезпечний чинник на вихідному рівні чи зросте до недопустимого рівня?
«Дерево рішень» (рис. 19) передбачає послідовні відповіді на систематизований перелік
з чотирьох питань, призначених для об’єктивного оцінення вимог встановлення КТК для контролювання ідентифікованого небезпечного чинника в межах конкретної операції технологічного процесу. Послідовність питань П 2 та П 3 можна переставити, при цьому логічний
підхід до визначення КТК не зміниться.
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Чи існують на цьому або
наступних етапах запобіжні
П 1 заходи для ідентифікованого
небезпечного чинника?

Модифікувати етап,
процес або продукцію

Так

Так

П2

Ні

Чи усуне або зменшить
можливість появи
небезпечного чинника
до допустимого рівня
цей етап?

Так

Чи потрібен контроль
на цьому етапі для
забезпечення безпечності
продукту?

Ні

Ні

Чи може забруднення від дії
небезпечного чинника
П 3 перевищити допустимий рівень або
зрости до недопустимого рівня?

Ні

Так

П4

К р и ти ч н а
т оч к а к он тр ол ю
(К Т К )

Чи буде наступний етап
усувати небезпечний чинник
або зменшувати його дію до
допустимого рівня?

Ні

Так

Ст оп !
Не критична
точка контролю (КТК)
(переходять до наступного
ідентифікованого небезпечного
чинника)

Рис. 19. Приклад «дерева прийняття рішень» для встановлення
критичних точок контролю
(на питання слід відповідати послідовно)
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5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Для полегшення застосування «дерева рішень», наприклад, може бути складена таблиця
(див. рис 21, форма Ф. 8), яка заповнюється в результаті застосування «дерева рішень». У ній
задокументована вся належна інформація. Ця таблиця служитиме інформаційним матеріалом
і може використовуватися для перевірки того, чому певна операція процесу була чи не була
позначена як КТК.
Пояснення застосування «дерева рішень»
для встановлення критичних точок контролю
Питання 1 (П 1): Чи існують контрольні (запобіжні) заходи? (або «чи може контрольний захід (заходи) застосовуватися оператором на будь-якому етапі технологічного
процесу?»)
Питання 1 слід інтерпретувати як таке: «може чи не може оператор використати контрольний (запобіжний) захід на цій операції або десь ще на цьому харчовому підприємстві для
контролювання ідентифікованого небезпечного чинника?». Відповіддю на це питання може
бути «так» навіть тоді, коли контрольний захід на даний час не існує, але може бути встановленим. Контрольні заходи можуть включати, наприклад, контроль температури, візуальне
обстеження або використання металодетекторів.
Якщо відповіддю на П 1 є «так», тоді в стовпчику «Питання 1» у формі Ф. 8 (рис. 21) чітко описують контрольні заходи, які оператор може використати, і переходять до наступного
питання 2 у «дереві рішень».
Якщо відповіддю є «ні», тобто ніякого контрольного заходу не існує, тоді зазначають, як
ідентифікований небезпечний чинник (небезпека) буде контролюватися перед або після виробничого процесу, тобто поза контролем оператора. Наприклад, Salmonella spp. в сирій
свійській птиці контролюється кінцевим користувачем. Інакше модифікують операцію, процес або продукт так, щоб контрольний захід існував, і лише після цього переходять до наступного ідентифікованого небезпечного чинника в межах процесу.
Питання 2 (П 2): Чи етап спеціально призначений для усунення або зменшення
можливої появи ідентифікованого небезпечного чинника до допустимого рівня? (або
«чи усуне або зменшить можливість появи небезпечного чинника до допустимого рівня
цей етап?»)
«Спеціально призначений етап» означає будь-яку процедуру або операцію в технологічному процесі виготовлення харчового продукту, яка спеціально призначена для цього небезпечного чинника, і може включати:
• Операцію термічного (теплового) оброблення продукту
Сировина, що надходить на підприємство, часто містить патогени, тому її обстеження під час надходження може бути критичною точкою контролю залежно від
походження та очікуваного використання продуктів. Одна чи декілька операцій
під час технологічного процесу (наприклад, варіння) можуть усунути або значно
зменшити біологічний небезпечний чинник. Тому теплове оброблення буде КТК.
Якщо немає жодного теплового процесу оброблення, то сировина повинна надходити від безпечного джерела або вона повинна бути обстежена. Теплове оброблення інактивує деякі патогени та мікроорганізми, які спричиняють псування
продуктів).
• Операцію автоклавування на консервному заводі
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Пастеризацію
Хлорування охолоджувальної води
Охолодження
Охолодження може бути критичною точкою контролю для деяких продуктів.
Швидке зниження температури пастеризованих продуктів — важливий елемент.
Пастеризація харчових продуктів не стерилізує продукти та не знищує бактерії
зовсім, а лише понижує вміст бактерій до деякого рівня залежно від співвідношення час/температура. Спори бактерій, що залишилися після цього процесу, будуть рости за умови невідповідного охолодження або неадекватного зберігання в
холодильнику впродовж терміну його придатності. Цей бактеріальний ріст і розвиток спороутворювальних бактерій можуть становити небезпеку для здоров’я
людини.
• Рецептурний контроль або контроль складу
Рецептурний контроль може бути КТК. Деякі інгредієнти, що впливають на рівень рН або водну активність Aв суміші продуктів, усунуть бактеріальний ріст.
Підкислювач усуне ріст або знищить мікроорганізми, якщо використовується у
достатній кількості для зниження рН. Заміна інгредієнтів може призвести до алергічних реакцій, якщо це не позначено на етикетці. Солі розсолу створюють селективне середовище для росту мікробів, а нітрити достатньої концентрації відвернуть ріст спор, що вижили після теплового оброблення. Тому достатньо висока
концентрація солей і нітритів у харчових продуктах повинна бути визначена як
КТК і перевірена для гарантування безпечності продукту. Деякі температури,
концентрації солей та значення рН використовують для створення умов, які підтримують розмноження ферментних мікроорганізмів. Контроль таких умов та/або
внесення початкових культур чи культур від попередньої партії (зворотне вкидання) суттєвий для безпечного виробництва ферментованих харчових продуктів.
• Встановлення детектору металів на технологічній лінії
• Окрему процедуру дезінфікування, здійснювану оператором для очищення поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, без якої виробнича лінія може
бути зупинена, а продукт може бути заражений.
• На виробничих ділянках з великою мікробіологічною чутливістю (наприклад, пакування готових до вживання продуктів) специфічні методи оброблення та гігієни
потрібно ідентифікувати як КТК
Допустимі та недопустимі рівні потребують свого визначення в межах загальних цілей
під час ідентифікації КТК в плані HACCP.
Якщо процес або операція спеціально призначені для усунення або зниження можливого
виникнення небезпеки до допустимого рівня, відповідають «так» на це питання і такий етап
автоматично стає КТК, яку ідентифікують в останньому стовпчику форми Ф. 8.
Якщо етап не є спеціально спроектованим, відповідають «ні» і переходять до наступного
питання.
Слід зазначити, що питання 2 застосовується лише до операцій оброблення, тобто операцій технологічного процесу. Для вхідних матеріалів, що постачаються, пишуть «ні» або
«не застосовують (н/з)» і переходять до питання 3.
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Питання 3 (П 3): Чи може забруднення від дії ідентифікованого небезпечного чинника перевищити допустимий рівень або зрости до недопустимого рівня?
Інакше кажучи, чи ймовірно, що цей небезпечний чинник (небезпека) впливатиме на
безпечність продукту? Питання 3 стосується як ймовірності реалізації небезпечного чинника,
так і важкості наслідків його впливу. Відповідь вимагає висновку щодо оцінення ризику,
який повинен ґрунтуватися на всій зібраній інформації. Відповідаючи на це питання «так» чи
«ні», корисним буде пояснити у стовпчику «Питання 3» підставу цієї відповіді, посилаючись
на джерела інформації. Це може бути особливо корисним для розгляду деяких небезпек, що є
суперечливими.
Якщо розслідування справ, пов’язаних з претензіями до підприємства, або джерела інформації вказують на те, що забруднення ідентифікованою небезпекою може збільшуватися
до недопустимого рівня і призводити до недопустимої небезпеки для здоров’я споживача,
відповідають «так» і переходять до наступного питання в «дереві рішень».
Якщо не встановлено, що забруднення становить суттєву загрозу для здоров’я людини,
тобто невідомий вплив забруднення на безпечність продукту, або його виникнення не є ймовірним, відповідають «ні» (не КТК) і переходять до наступного ідентифікованого небезпечного чинника в межах технологічного процесу.
Питання 4 (П 4): Чи усуватиме наступний етап ідентифікований небезпечний чинник або знижуватиме його дію до допустимого рівня?
Це питання призначене для ідентифікації тих небезпечних чинників, про які відомо, що
вони становлять загрозу для здоров’я людини або які можуть збільшуватися до недопустимого рівня і контролюватимуться наступною операцією технологічного процесу. Під наступною операцією розуміють будь-яку подальшу операцію даного технологічного процесу виготовлення харчового продукту.
Якщо наступна операція не буде контролювати даний ідентифікований небезпечний
чинник, на питання відповідають «ні» і цей конкретно розглядуваний етап технологічного
процесу стає КТК, яку позначають в останньому стовпчику форми Ф. 8.
Якщо далі в межах технологічного процесу існує операція або операції, які усуватимуть
ідентифікований небезпечний чинник або знижуватимуть його дію до допустимого рівня,
відповідають «так». Відповідно розглядуваний етап не є КТК і потрібно виявити наступні
етапи, які контролюють ідентифікований небезпечний чинник, переходячи, таким чином, до
наступного ідентифікованого небезпечного чинника.
«Дерево рішень» для встановлення критичних точок контролю можна дещо видозмінити, об’єднавши на одному рисунку питання стосовно вихідної сировини, складу (рецептури)
як готового продукту, так і проміжних напівфабрикатів, а також етапів (операцій) технологічного процесу виготовлення харчового продукту (рис. 20).
Питання П 1 та П 2 стосуються сировини, а питання П 3–П 6 — етапів технологічного
процесу. Цілком зрозуміло, що деякі з питань для «дерева рішень» подібні до тих, що застосовувалися для ідентифікації небезпечних чинників, через концептуальний зв’язок між небезпечними чинниками та критичними точками контролю. Під час визначення небезпечних
чинників акцент робиться на ідентифікації небезпечних агентів, що можуть потрапити до
споживача, якщо вони неналежним способом управляються (контролюються). Під час визна-
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чення критичних точок контролю наголошується на ідентифікації джерел або умов, що приводять до появи небезпечних чинників, та заходах, які управляють ними.
Для кожного етапу технологічного процесу робоча група НАССР повинна розглянути
можливі наслідки відхилень від «нормальних» процедур (методик) належної виробничої
практики GMP/GHP, як з точки зору їх недопустимості щодо безпечності харчового продукту, так і можливості їх виникнення. Крім того, для визначення питання критичностіданого
етапу технологічного процесу робоча група НАССР повинна розглянути, що відбувається з
продуктом далі на всьому ланцюжку його виготовлення аж до кінцевого споживача. Для
прийняття відповідних рішень може виникнути потреба у великій кількості технічних даних.
Як було зазначено на початку цього розділу, точкою контролю може бути сировина, місце розташування харчового підприємства та його приміщень, виробнича практика, процедури (методики), рецептура (склад) продукту або технологічний процес, але всі вони повинні
бути специфіковані (тобто чітко визначені), наприклад:
• сировина стосовно відсутності специфічних забруднювачів (контамінантів);
• специфічні операції очищення;
• правила щодо відокремлення сирих продуктів від приготовлених (оброблених)
продуктів;
• етап хлорування води, використовуваної для охолодження під час консервування;
• етап пастеризації продукту.
Наведемо деякі пояснення щодо застосування «дерева рішень» рис. 20.
Сировина.
Щоб визначити чи є сировина (включаючи інгредієнти, воду та пакувальні матеріали),
яка використовується в кінцевому харчовому продукті, критичною точкою контролю, робоча
група НАССР повинна відповісти на питання П 1 (і на питання П 2 у разі потреби) для кожного використовуваного сировинного матеріалу.
Питання П 1. Чи може сировина містити ідентифікований небезпечний чинник на
недопустимому рівні?
Робоча група має відповісти на це питання по кожному сировинному матеріалу у світлі
епідеміологічної інформації, загальнодоступних баз даних, попередньої інформації постачальників та іншої інформації, пов’язаної з аспектами безпечності продукту. Якщо робоча група НАССР впевнена, що відповіддю на це питання є «ні», то ця сировина (сировинний матеріал) не розглядається як критична точка контролю і переходять до розгляду наступного
складника сировини. Але якщо робоча група не впевнена щодо відповіді, вона повинна прийняти відповідь «так» і відповідати на питання П 2.
Питання П 2. Чи буде оброблення, включаючи очікуване використання споживачем, усувати небезпечний чинник або зменшувати його дію до допустимого рівня?
Робоча група припускає, що небезпечний чинник присутній у сировині, і досліджує
виробничий процес, послідовно використовуючи блок-схему виробничого процесу (форма
Ф. 3) та аналізуючи виробничу лінію (або виробничий ланцюжок), щоб визначити, чи усуне
який-небудь подальший етап (включаючи використання споживачем) цей небезпечний чинник або зменшить його дію до безпечного рівня. Якщо відповіддю на питання є «так», то
сировина не є критичною, але етап виробничого процесу, де ця небезпека управляється є
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П 1. Чи може сировина містити ідентифікований
небезпечний чинник на недопустимому рівні?

Ні

Стоп!

Сировина повин на ро зг ляд ати ся
як критична точка контрол ю
(КТК) для цього небе зпеч ного
чинника

Не критична
точка контролю
(КТК)

Так

П 2. Чи буде оброблення, включаючи очікуване
використання споживачем, усувати небезпечний
чинник або зменшувати його дію до допустимого рівня?

Ні

Так

П 3. Чи важлива рецептура/склад або структура
напівфабрикатів/готовного продукту для запобігання
збільшення ідентифікованого небезпечного чинника
до недопустимого рівня?

Стоп!

Реце птура/скл ад або с трук тура
є критичною точкою контро лю
(КТК) для цього небе зпеч ного
чинника

Так

Не критична
точка контролю
(КТК)

Ні

П 4. Чи можливе на даному технологічному етапі потрапляння або зростання
ідентифікованого небезпечного чинника до недопустимого рівня?

Стоп!

Так

П 5. Чи буде подальше оброблення, включаючи
очікуване використання споживачем,
гарантувати усунення або зменшення до
допустимого рівня небезпечного чинника?

Ні

Ні

Не критична
точка контролю
(КТК)

Так

Ні

Да ний етап повине н
розг ляд атис я як критична точка
контрол ю (КТК) для цьо го
небе зпеч ного чи нника

П 6. Чи призначений даний етап
спеціально для усунення або
зменшення до допустимого
рівня небезпечного чинника?

Так

Рис. 20. Приклад «дерева рішень» для визначення критичних точок контролю
для сировини та операцій технологічного процесу
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критичною точкою контролю (КТК). Якщо відповіддю є «ні», то сировина повинна розглядатися як критична точка контролю для цього небезпечного чинника. Крім того, робоча група
повинна з’ясувати існування ризику неконтрольованого перехресного забруднення сировинних матеріалів від допоміжного обладнання, навколишнього середовища або інших продуктів. Крім блок-схеми виробничого процесу, для проведення цього аналізу може виникнути
потреба використання схематичного плану виробництва (форма Ф. 4). Якщо такого ризику
не існує, то сировинні матеріали некритичні, інакше вони повинні розглядатися як КТК.
Етапи виробничого процесу
Щоб визначити чи є специфічна рецептура (склад) харчового продукту, етап технологічного процесу, місце розташування харчового підприємства та його приміщень, виробнича
практика або процедури (методики) критичними точками контролю, робоча група
НАССР має відповісти на питання П 3 – П 6 для кожного етапу виробничого процесу.
Питання П 3. Чи важлива рецептура/склад або структура напівфабрикатів/готового продукту для запобігання збільшення ідентифікованого небезпечного чинника до недопустимого рівня?
Робоча група НАССР, використовуючи відповідні технічні дані (наприклад, рН, активність води Ав, температуру, вміст та типи консервантів), відповідає на це питання для кожного етапу технологічного процесу. Якщо, наприклад, рівень рН є критичним для обмеження
росту Clostridium botulinum в пастеризованому молоці, а відповіддю є «так», то кислотність
середовища стає критичною точкою контролю. Якщо відповідь — «ні», то будь-який етап,
що змінює кислотність продукту, не є КТК.
Питання П 4. Чи можливе на даному технологічному етапі потрапляння або зростання ідентифікованого небезпечного чинника до недопустимого рівня?
Робоча група повинна, використовуючи схематичний план виробництва (виробничий
рух продукту та схеми руху працівників у межах підприємства з позначенням розміщення
технологічного обладнання) і результати дослідження виробничої лінії, визначити чи може
безпосереднє навколишнє середовище оброблення продукту (люди, обладнання, стіни, стелі,
дренажні стоки, сировинні матеріали) містити ідентифікований небезпечний чинник і забруднити виготовлюваний харчовий продукт. Вона повинна розглянути і таку можливість, коли
жодний окремий етап технологічного процесу не дозволить небезпечному чиннику збільшитися до рівня, що перевищує допустимий, але це може статися впродовж декількох етапів. У
цьому випадку повний ряд етапів технологічного процесу можна розглянути як критичну точку контролю.
Робоча група НАССР повинна також розглянути такі питання:
– чи виконується технологічний етап в навколишньому середовищі, що містить небезпечний чинник?
– чи важливе пакування продукту для запобігання забрудненню на даному етапі?
– чи можливе перехресне забруднення від інших продуктів або сировини?
– чи можливе забруднення або повторне забруднення від персоналу?
– чи є будь-які порожнини в обладнанні, в яких продукт може нагромаджуватися та застоюватися, спричинюючи ріст небезпечного чинника?
– чи умови час/температура для насипних продуктів сприятливі для збільшення небезпечного чинника в продукті?
96

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Слід зауважити, що технічні дані стосовно рецептури (складу) продукту будуть потрібні
для відповіді на питання П 5 та П 6.
Якщо відповіддю на питання П 4 є «так» для будь-якого етапу або ряду етапів технологічного процесу, робоча група повинна відповісти для цих етапів на питання П 5; якщо ж
відповіддю є «ні» — то на питання П 6.
Питання П 5. Чи буде подальше оброблення, включаючи очікуване використання
споживачем, гарантувати усунення або зменшення до допустимого рівня небезпечного
чинника?
Якщо відповіддю на це питання є «так», то етап(и) технологічного процесу не є критичним, і робоча група повинна перейти до наступного етапу, починаючи з питання П 3. Якщо ж
відповіддю є «ні», то даний етап (и) стає критичною точкою контролю. У цьому випадку робоча група повинна чітко визначити, що є критичним: реальний процес, місцерозташування,
виробнича практика або процедури (методики), пов’язані з цим етапом чи етапами.
Питання П 6. Чи призначений даний етап спеціально для усунення або зменшення
до допустимого рівня небезпечного чинника?
Робоча група НАССР має відповісти на це питання для кожного етапу за блок-схемою виробничого процесу та результатами дослідження виробничої лінії. Це питання встановлює оброблювальні етапи технологічного процесу, які спеціально призначені для створення мікробіологічної безпечності продукту (наприклад, пастеризація, дистиляція, теплове оброблення) або
видалення фізичних небезпечних чинників (наприклад, металодетектори, просіювання).
Якщо після негативної відповіді на питання П 4, відповідь на це питання теж негативна,
даний етап виробничого процесу не є критичним, і переходять до наступного етапу, починаючи з питання П 3. Якщо відповіддю на питання П 6 є «так», то цей етап є критичною точкою контролю для цього небезпечного чинника.

5.3.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ

В останньому стовпчику форми Ф. 8 ідентифікують критичні точки контролю. Кожну
критичну точку контролю можна ідентифікувати (позначати) літерним кодом «КТК» та цифрою з літерою «Б», «Х» чи «Ф» для біологічного, хімічного або фізичного небезпечного чинника відповідно. Наприклад, перша ідентифікована критична точка контролю, яка контролюватиме біологічний небезпечний чинник, буде позначена як «КТК-1Б». Якщо друга ідентифікована критична точка контролю контролюватиме хімічний небезпечний чинник, її записують як КТК-2Х. Якщо п’ята критична точка контролю буде контролювати як біологічний,
так і хімічний небезпечний чинник за тієї самої технологічної операції, її позначають як
КТК-5БХ. Такий вигляд ідентифікаційного коду розроблено для послідовної ідентифікації
критичних точок контролю, незалежно від нумерації операції процесу, і для зрозумілого для
користувача зазначення у плані HACCP, які види небезпек (небезпечних чинників) потрібно
контролювати на конкретній операції технологічного процесу.
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Ф. 8

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
(за «деревом рішень»)
Вхідний матеріал/
Етап процесу
Гриби сирі (постачання)

Вид та
ідентифікована небезпека

Питання 1

Питання 2

Питання 3

Питання 4

Так
теплове оброблення
Ні
контроль на
фермах/у агровиробників
Ні
контроль на
фермах/у агровиробників, на
складах
Так
візуальне обстеження і видалення сторонніх
предметів

не застосовне

Так

Так
термічне оброблення (25)

Так

Ні

Б -післяобробне зараження
через серйозні дефекти внутрішнього шва
Б - післяобробне зараження через серйозні дефекти банок, видимі
ззовні
Х - чистильні хімікати
(GMP)
Ф- ШСМ

Так
демонтування та
огляд банок
Так
візуальний контроль банок

не застосовне

Так

не застосовне

Так

не застосовне

Так

Так
інспектування/
зняття з піддонів
(9)

Б - спори бактерій

Так
теплове оброблення

не застосовне

Так

Так
термічне оброблення (25)

Так
візуальний контроль

Ні

Так

Так
інспектування/
зняття з піддонів
(9)

Б - патогени
Х - пестициди

Х - теплотривкі токсини

Ф - шкідливі сторонні
матеріали (ШСМ)

Порожні банки (постачання)

Сухі інгредієнти (постачання)

Так
закупорення та
огляд (23)
Так
зняття з піддонів/
Огляд (9)

Б - екскременти гризунів
(GMP)
Ф - ШСМ (GMP)
Вода в місці забору

Б - фекальні коліформи
(GMP)
Х - важкі метали та інші
токсичні хімікати
(GMP)

1. Отримання грибів

Ф - ШСМ (GMP)

2. Отримання банок/кришок Ф - ШСМ (GMP)
3. Отримання сухих інгредієнтів

Ф - ШСМ (GMP)

5. Гриби в місці складування Б - ріст патогенів (GMP)
Ф - ШСМ (GMP)
6. Зберігання банок/кришок

Б - післяобробне зараження через пошкоджені
банки/кришки
Б - екскременти гризунів
(GMP)
Х - чистильні хімікати
(GMP)
Ф - ШСМ (GMP)

7. Зберігання сухих інгредієнтів
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Б - екскременти гризунів
(GMP)
Х - чистильні хімікати
(GMP)
Ф - ШСМ (GMP)

Номер
КТК

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Продовження
Ф. 8

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
(за «деревом рішень»)
Вхідний матеріал/
Етап процесу

Вид та
ідентифікована небезпека

9. Зняття з піддонів/Огляд

Б - післяобробне зараження через некондиційні
банки або серйозні дефекти банок
Ф - ШСМ

Питання 1

Питання 2

Питання 3

Так
візуальний контроль

Так

Так

Так
візуальний контроль

Так

Так

Так
зважвання

Так

Так

Ні

Б - неадекватна температура, що призводить до низької початкової температури
(ПT) процесу

Так
вимірюють ПT
саме перед процесом термічного
оброблення

Ні

Так

Так
термічне оброблення (25)

22. Формування вільного
простору над продуктом у
банці

Б - недостатній вільний
простір, що призводить
до спотворення швів з
потенційною можливістю протікання

Так

Так

Так

Ні

23. Подача кришок/
закупорення/огляд

Б - післяобробне зараження через пошкоджені
кришки
Б - післяобробне зараження через неналежно
сформовані шви

Так

Так

Ні

11. Бланшування грибів

Б - ріст термофілів, зміни
текстури, що впливають на процес термічного оброблення (GMP)
Б - неадекватне видалення
газів (GMP)
Х - чистильні хімікати
(GMP)

12. Подача банок

Б - післяобробне зараження через пошкодження
(GMP)
Ф - ШСМ (GMP)

14. Подача/Огляд грибів

Х - чистильні хімікати
(GMP)
Ф - ШСМ (GMP)

16. Нарізання грибів

Х - чистильні хімікати,
мастила (GMP)
Ф - ШСМ (GMP)

18. Видалення сторонніх
предметів

Ф - металеві частинки
(GMP)

19. Наповнення

Х - чистильні хімікати,
мастила (GMP)
Ф - металеві частинки
(GMP)

20. Зважування

Б - продукт важчий за
максимальну вагу наповнення у спланованому процесі

21. Заповнення водою

Питання 4

Номер
КТК

КТК-1БФ

Так
візуальний
контроль
Так
візуальний контроль і контроль
банок у демонтованому вигляді

КТК-2Б

КТК-3Б

КТК-4БХ
Так

Так

Ні

Х - чистильні хімікати,
мастила (GMP)
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Продовження
Ф. 8

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
(за «деревом рішень»)
Вхідний матеріал/
Етап процесу
25. Термічне оброблення

Вид та
ідентифікована небезпека

Питання 1

Питання 2

Питання 3

Питання 4

Б - неналежні технологічні
маршрути процесу можуть уможливлювати
оминання термічного
оброблення

Так
використання
теплочутливого
індикатора

Так

Так

Ні

Б - надмірні затримки між
закриванням і автоклавуванням можуть призводити до надмірного
росту патогенних бактерій

Так
моніторинг проміжку часу між
двома операціями

Так

Так

Ні

Б - недотримання часу,
Так
температури та інших контролювання
критичних чинників
критичних чинниспланованого процесу
ків спланованого
або графіку видалення процесу та графіповітря може призвоку видалення
дити до неадекватноповітря
го теплового оброблення та росту патогенів

Так

Так

Ні

Б - післяобробне зараження під час охолодження/осаджування банок
через недостатньо
хлоровану охолоджувальну воду

Так
контролювання
вмісту хлору в
охолоджувальній
воді

Так

Так

Ні

Б - післяобробне зараження через протікання
внаслідок корозії через
чистильні хімікати з
надмірним вмістом
хлору

Так
контролювання
вмісту хлору в
охолоджувальній
воді

Так

Так

Ні

Номер
КТК

Б - непідтверджений процес або графік видалення повітря можуть
призводити до недооброблення та виживання патогенних бактерій (GMP)
Б - неналежні технологічні
маршрути процесу можуть призводити до
перехресного зараження (GMP)

26. Охолодження

Б - недостатній час контакту з хлором може
призводити до зараження (GMP)
Б - недостатнє або надмірне охолодження може
призводити до термофільного псування
або зараження через
протікання внаслідок
корозії (GMP)
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КТК-5Б

КТК-6Б

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Закінчення
Ф. 8

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
(за «деревом рішень»)
Вхідний матеріал/
Етап процесу

Вид та
ідентифікована небезпека

27. Подача/сушіння

Б - нечисте вологе обладнання може призводити до зараження (GMP)

28. Етикетування
/зберігання

Б - післяобробне зараження через пошкоджені
банки (GMP)

Питання 1

Питання 2

Питання 3

Питання 4

Номер
КТК

Б - ріст термофілів (GMP)
29. Відвантаження

ДАТА:

Б - післяобробне зараження через пошкоджені
банки (GMP)
ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 21. Приклад визначення критичних точок контролю
за «деревом рішень» (форма Ф. 8)

Інструкції щодо заповнення форми Ф. 8:
• Вид та ідентифікована небезпека: Визначають, чи небезпечний чинник повністю контролюється дотриманням загальних санітарно-гігієнічних правил і норм та правил GMP/GHP.
Якщо Так, зазначають «GMP», описують і переходять до наступного ідентифікованого небезпечного чинника. Якщо Ні, переходять до питання 1.
• Питання 1: Чи існують контрольні (запобіжні) заходи? Якщо Ні, це не є КТК. Визначають, як небезпечний чинник може контролюватися перед або після процесу, і переходять до
наступного ідентифікованого небезпечного чинника. Якщо Так, описують і переходять до
наступного питання.
•

Питання 2: Чи операція спеціально призначена для усунення або зниження можливості
виникнення небезпечного чинника до допустимого рівня? Якщо Ні, переходять до питання 3. Якщо Так, це є КТК; ідентифікують її як таку в останньому стовпчику.

•

Питання 3: Чи може забруднення від ідентифікованих небезпечних чинників перевищити допустимі рівні або чи можуть вони збільшуватися до недопустимих рівнів? Якщо Ні,
це не є КТК; переходять до наступного ідентифікованого небезпечного чинника. Якщо Так,
переходять до питання 4.

•

Питання 4: Чи наступна операція усуватиме ідентифікований небезпечний чинник або
знижуватиме можливість його виникнення до допустимого рівня? Якщо Ні, це є КТК;
ідентифікують її як таку в останньому стовпчику. Якщо Так, це не є КТК; визначають наступний етап і переходять до наступного ідентифікованого небезпечного чинника.

Після визначення всіх критичних точок, їхньої ідентифікації та заповнення форми Ф. 8
позначення критичних точок контролю можна нанести на блок-схему виробництва (форма
Ф. 3), надаючи їй закінченого вигляду як показано на рис. 14а, б.
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Проаналізувавши у формі Ф. 8 всі небезпечні чинники, пов’язані з вхідними матеріалами
та операціями технологічного процесу для визначення де та як вони можуть контролюватися, заповнюють крайній правий стовпчик («Контролюється в») у формах Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7
для ідентифікації того, де кожна небезпека контролюється (див. рис. 22-24).
У випадку небезпек, повністю контрольованих Загальними принципами харчової гігієни
Кодекс Аліментаріус або належною виробничою практикою, записують «GMP/GHP» у формах Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7 і визначають застосовну процедуру. У випадку небезпек, для яких відповідь на питання П 2 (або П 3 у разі зміни їхнього порядку) - «ні», у правому стовпчику
форм Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7 пишуть «не застосовне або (н/з)».
Небезпечні чинники, ідентифіковані у формах Ф. 5, Ф. 6 та Ф. 7, або контролюються в
деякій точці на харчовому підприємстві, або не можуть контролюватися харчовим оператором. Кожна небезпека, не контрольована оператором, повинна бути піддана повторному
дослідженню для визначення можливості встановлення на підприємстві відповідного контрольного заходу. Якщо контрольний захід можна встановити на підприємстві, його слід відповідним чином ідентифікувати (наприклад, модифікувати технологічний процес або окрему
операцію чи продукцію) і відповідно переглянути форму Ф. 8. Якщо контрольний захід не
можна встановити на підприємстві, тоді ці небезпеки описують у формі Ф. 9 (рис. 25), зазначаючи шляхи їх подолання поза межами виробничого процесу на підприємстві.

Ф. 5

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(біологічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть містити C. botulinum або інші патогенні організми, дріжджі чи плісняву

КТК-5Б

Сухі інгредієнти
- можуть містити спори бактерій
- можуть містити екскременти гризунів

КТК-5Б
GMP/GHP (Дезінфікування)

Вода (водопровідна)
- може містити коліформи або спороутворювальні бактерії чи інші мікроорганізми

GMP/GHP (Виробничі
приміщення)

Порожні банки/кришки
- можуть надходити з серйозними дефектами внутрішнього подвійного шву або пластини корпусу, які можуть призводити
до протікання, що спричинює післяобробне зараження
- можуть надходити з серйозними дефектами чи пошкодженням зовнішнього подвійного шву, пластини корпусу, лакування/покриття, які можуть призводити до протікання, що спричинює післяобробне зараження

КТК-4Б
КТК-1Б/КТК-4Б

Етапи виробничого процесу
5. Зберігання грибів (холодне)
- невідповідні температура та вологість під час зберігання можуть призводити до збільшення бактеріального навантаження
6. Зберігання банок/кришок
- фізичне пошкодження може призводити до серйозних дефектів подвійного шву, яке спричинюватиме післяобробне зараження патогенними бактеріями
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
7. Зберігання сухих інгредієнтів
- можуть бути заражені екскрементами гризунів
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GMP/GHP (Обладнання)

КТК-1Б
GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Дезінфікування)

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Закінчення
Ф. 5

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(біологічні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

9. Зняття банок з піддонів/Огляд
- банки неправильної форми, фізичне пошкодження або серйозні видимі дефекти можуть призводити до протікання і післяобробного зараження патогенними бактеріями

КТК-1Б

11. Бланшування грибів
- неналежне чищення бланшувального апарата може призводити до росту термофільних бактерій в грибах
- неадекватне бланшування може призводити до недостатнього видалення газів, що може спричинювати тиск на подвійний
шов, появу отворів і післяобробне зараження патогенними бактеріями
- надмірне бланшування може призводити до змін у текстурі грибів, що спричинюватиме неадекватне термічне оброблення

GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Обладнання)

12. Подача банок
- фізичне пошкодження може призводити до формування дефектних подвійних швів, що спричинюватиме післяобробне
зараження патогенними бактеріями

GMP/GHP (Обладнання)

20. Зважування
- переповнені банки, належним чином не відбраковані через надмірну вагу, можуть бути недообробленими

КТК-2Б

21. Додання води
- неадекватна температура може бути причиною малої початкової температури і подальшого недооброблення

КТК-5Б

22. Формування вільного простору над продуктом у банці
- недостатній вільний простір може призводити до надмірного внутрішнього тиску під час оброблення, що спричинює зараження через спотворені шви та протікання
23. Подача кришок/Закупорювання/Огляд
- кришки з пошкодженими підвивками або іншими серйозними дефектами можуть призводити до протікання та зараження
патогенними бактеріями
- неналежно сформовані подвійні шви можуть призводити до протікання та зараження патогенними бактеріями
25. Термічне оброблення
- непідтверджений графік процесу чи видалення повітря можуть призводити до недооброблення та виживання патогенних
бактерій
- неналежні схеми технологічних маршрутів на ділянці можуть призводити до зараження теплооброблюваних банок нечистою водою з сітчастих контейнерів з банками
- неналежне проектування маршруту на технологічній ділянці може призводити до того, що автоклавні сітчасті контейнери
не потраплять в автоклав, уможливлюючи ріст патогенних бактерій
- великий проміжок часу між закупорюванням та автоклавуванням може призводити до надмірної кількості бактерій, з яких
деякі можуть вижити в процесі термічного оброблення
- неспроможність дотримання часу, температури та інших критичних чинників спланованого процесу або графіку видалення повітря може призводити до неадекватного теплового оброблення, уможливлюючи виживання патогенних бактерій
26. Охолодження
- недостатньо хлорована охолоджувальна вода може призводити до зараження продукту під час усадки банок
- надмірна кількість хлору в охолоджувальній воді може призводити до корозії, подальшого протікання банок та зараження
продукту
- недостатній час контактування хлору та води може призводити до зараження продукту під час усадки банок
- недостатнє чи надмірне охолодження може призводити до термофільного псування або післяобробного зараження внаслідок протікання кородованих банок

27. Подача/Сушіння
- заражена вода з мокрого та нечистого постпроцесного обладнання може заразити продукт

КТК-3Б

КТК-4Б
КТК-4Б
GMP/GHP (Протоколи)
GMP/GHP (Персонал)
КТК-5Б
КТК-5Б
КТК-5Б
КТК-6Б
КТК-6Б
GMP/GHP (Дезінфікування, персонал
GMP/GHP (Дезінфікування, персонал)
GMP/GHP (Дезінфікування)

28. Етикетування/Зберігання
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту
- високі температури можуть призводити до росту термофільних бактерій

GMP/GHP (Обладнання,
Персонал)
GMP/GHP (Персонал)

29. Відвантаження
- фізичне пошкодження банок може призводити до протікання та зараження продукту

GMP/GHP (Підготовка
персоналу)

ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 22. Приклад заповнення форми Ф. 5
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(хімічні небезпечні чинники)

Ф. 6

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть містити залишки пестицидів
- можуть містити термостабільні стафілококові ентеротоксини внаслідок неналежного поводження

Див. форму 9 (рис. 25)
Див. форму 9 (рис. 25)

Вода
- може бути забруднена розчинними важкими металами або токсичними речовинами

GMP/GHP (Виробничі
приміщення)

Порожні банки/кришки
- банки/кришки можуть бути забруднені мастильними матеріалами або хімікатами для чищення

GMP/GHP (Отримання,
зберігання, транспортування)

Етапи виробничого процесу
6. Зберігання банок/кришок
- банки/кришки можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами внаслідок неналежного зберігання

GMP/GHP (Дезінфікування)

7. Зберігання сухих інгредієнтів
- харчові інгредієнти можуть бути забруднені нехарчовими хімікатами внаслідок неналежного зберігання

GMP/GHP (Дезінфікування)

11. Бланшування грибів
- залишки чистильних хімікатів можуть забруднювати гриби
- за використання пари добавки у бойлерній воді можуть переноситися та забруднювати продукт

GMP/GHP (Дезінфікування)
GMP/GHP (Дезінфікування)

14, 16, 19, 23. Подача грибів, нарізання грибів, наповнення, подача кришок/закупорення
- залишки чистильних хімікатів або мастильних матеріалів можуть забруднювати гриби

GMP/GHP (Дезінфікування)

ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 23. Приклад заповнення форми Ф. 6

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(фізичні небезпечні чинники)

Ф. 7

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

Інгредієнти/Матеріали
Гриби
- можуть бути забруднені шкідливими сторонніми матеріалами (наприклад, склом, металом, пластмасами, деревиною)

Не застосовне (виключається можливість зараження від обладнання та сортувальної стрічки конвеєра)

Порожні банки
- можуть містити металеві частинки тощо

GMP/GHP (Отримання, зберігання, транспортування)

Сухі інгредієнти
- можуть бути забруднені шкідливими сторонніми матеріалами

GMP/GHP (Отримання,
зберігання, транспортування)

Етапи виробничого процесу
1. Отримання грибів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення грибів
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GMP/GHP (Виробничі приміщення)

5. Визначення критичних точок контролю (принцип 2)

Закінчення
Ф. 7

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК
(фізичні небезпечні чинники)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Небезпечний чинник

Контролюється в:

2. Отримання банок/кришок
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

3. Отримання сухих інгредієнтів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення інгредієнтів

GMP/GHP (Виробничі приміщення)

5. Зберігання грибів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення сирих грибів

GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)

6. Зберігання банок/кришок
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення банок і кришок

GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)

7. Зберігання сухих інгредієнтів
- неадекватний захист від шкідливих сторонніх матеріалів може призводити до забруднення харчових інгредієнтів

GMP/GHP (Виробничі приміщення, отримання, зберігання, транспортування)

9. Зняття банок з піддонів/Огляд
- порожні банки, що надходять зі складу, можуть містити шкідливі сторонні матеріали, що спричинюватиме забруднення харчових продуктів

КТК-1Ф

12. Подача банок
- неналежні проектне рішення та захист від шкідливих сторонніх матеріалів можуть призводити до забруднення
харчових продуктів

GMP/GHP (Обладнання)

14. Подача/Огляд грибів
- неналежні проектне рішення та захист від шкідливих сторонніх матеріалів можуть призводити до забруднення
грибів

GMP/GHP (Виробничі приміщення, обладнання,
персонал)

16. Нарізання грибів
- продукт може бути заражений металевими частинками від виробничого устатковання

GMP/GHP (Обладнання)

18. Видалення сторонніх предметів
- неналежний моніторинг видалення сторонніх предметів може уможливлювати зараження продукту сторонніми
предметами

GMP/GHP (Обладнання)

19. Наповнення
- наповнені банки з грибами можуть забруднюватися металевими частинками від дозувального обладнання

GMP/GHP (Обладнання)

ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 24. Приклад заповнення форми Ф. 7
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ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ,
що не контролюються в межах підприємства

Ф. 9

Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Неохоплена небезпека з попереднього переліку

Ідентифіковані методи долання небезпеки (наприклад, кулінарні інструкції,
навчання населення, дотримання терміну придатності тощо)

Х - сирі гриби можуть містити залишки пестицидів

Процедури верхнього рівня (на рівні агровиробників), а саме:
A. Підготовка осіб, які застосовують пестициди
B. Закупівля зареєстрованих пестицидів для агровиробників
C. Аудит застосування агровиробниками пестицидів і відповідних протоколів
D. Вимагання періодичних звітів про аналіз залишків пестицидів

Х - сирі гриби можуть містити теплотривкий стафілококовий ентеротоксин від неналежного поводження, здійснюваного агровиробником

Процедури верхнього рівня (на рівні агровиробників), а саме:
A. Підготовка агровиробників щодо правил поводження з сирими продуктами
B. Забезпечення використання агровиробником належного та ефективного охолоджувального обладнання
C. Забезпечення оперативного постачання сирих продуктів після сортування

ДАТА:

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 25. Приклад переліку небезпечних чинників,
що не контролюються в межах підприємства (форма Ф. 9)

Після встановлення КТК наступним кроком є подання їх у формі проекту плану НАССР
(наприклад, форма Ф. 10) і документування в тій самій формі параметрів, які будуть підлягати моніторингу та контролю.
Принципи 3 – 7 HACCP вестимуть до розроблення для підприємства плану HACCP,
описаного у формі Ф. 10. У плані HACCP зазначатимуться граничні значення у критичних
точках контролю, процедури моніторингу в цих точках, процедури перевірки (аудиту) і порядок реєстрації даних. Цим планом HACCP будуть керуватися на підприємстві для випуску
безпечної харчової продукції.
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6. Встановлення граничних значень (принцип 3)

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ КОЖНОЇ
КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ
(принцип 3)

6.1.

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

У кожній критичній точці контролю (КТК) визначають та встановлюють граничні
значення.
Граничні значення визначаються як критерії, які відокремлюють допустимі та недопустимі значення. Граничні значення являють границі, які свідчать про виготовлення безпечного
продукту на даній операції. Іншими словами, граничні значення — це максимальні або мінімальні значення, за якими біологічний, хімічний чи фізичний параметр повинен контролюватися в КТК для запобігання, усунення або зменшення до допустимого рівня виникнення небезпеки в харчовому продукті. Граничні значення можуть встановлюватися для таких чинників, як температура, час (мінімальний час впливу), фізичні розміри продукту, водна активність (Ав), рівень вологи, рН, титрована кислотність, концентрація солі, органолептична інформація (запах та зовнішній вигляд) тощо. Ці параметри, якщо утримані в належних границях, підтверджуватимуть безпечність продукту.
Граничні значення повинні задовольняти вимоги урядових технічних (технологічних)
регламентів та/або стандартів та/або підтримуватися іншими науковими даними. У деяких
випадках офіційні контрольні органи в харчовій галузі надають потрібну для встановлення
граничних значень інформацію, виходячи з відомих харчових небезпек і результатів аналізу
ризику (наприклад, вимоги до температури/часу для таких теплових процесів, як пастеризація, термічне оброблення, автоклавування; максимальна кількість та розмір фізичних контамінантів, залишків хімікатів).
Важливо, щоб відповідальні за встановлення граничних значень особи, мали ґрунтовні
знання щодо процесу і законодавчих та споживчих нормативів, обов’язкових для продукту.
Джерелами інформації про граничні значення можуть бути:
• наукові публікації та дані наукових досліджень;
• регламентувальні вимоги та настанови;
• експерти (наприклад, органи, що регулюють питання, пов’язані з процесами термічного оброблення; консультанти, науковці з харчових дисциплін, мікробіологи,
виробники обладнання, фахівці з промислової санітарії, викладачі навчальних закладів);
• експериментальні дослідження (наприклад, експерименти власного призначення,
контрактні лабораторні дослідження).
Якщо потрібної для встановлення граничних значень інформації не існує, слід вибирати
жорсткіше значення або використовувати регламентувальні значення. Обгрунтування і використовувані матеріали у формі посилань повинні бути задокументовані. Ці матеріали становлять частину документації на підтримку плану HACCP.
Встановлені граничні значення протоколюють у формі Ф. 10 разом із описом етапу процесу, номером КТК і описом небезпечного чинника.
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Деякі приклади граничних значень наведено в таблиці 6. Інші приклади включають таке:
• Для підкисленого напою, який потребує гарячого розливу і підпадає під процес термічного оброблення, додання кислоти може становити КТК. Якщо кислота додається в недостатній кількості або температура гарячого розливу є недостатньою,
продукт може бути недооброблений з потенційною можливістю росту патогенних
спороутворювальних бактерій. Граничні значення в цьому випадку можуть застосовуватися до pH і температури розливу.
• Котлети з яловичини, які виготовляють в тепловій печі неперервної дії. Може бути
встановлено декілька граничних значень для контролювання небезпечного чинника, пов’язаного з виживанням теплотривких патогенів. Граничними значеннями
можуть бути: мінімальна внутрішня температура котлети; температура печі; час
знаходження котлет в печі, що визначається швидкістю привідного паса в об/хв;
товщина котлети.
• У виробництві готового до вживання м’ясного продукту кінцеве пакування визначене як КТК. Небезпечним чинником, який потрібно контролювати, є забруднення
м’яса внаслідок невідповідності технологічних прийомів роботи. Граничним значенням у цьому випадку будуть технологічні прийоми, що задокументовані в технологічних інструкціях (наприклад, посуд та рукавички дезінфікують через визначений час).
Ці приклади ілюструють, що контроль в одній критичній точці може здійснюватися декількома граничними значеннями.
6.2.

РОБОЧІ ЗНАЧЕННЯ

Граничні значення в КТК не слід плутати з робочими значеннями, які встановлюються з
іншої причини ніж безпечність продукту.
Якщо моніторинг свідчить про тенденцію до недостатності контролю в КТК, оператори
можуть вжити дії щодо попередження втрати контролю у КТК до моменту перевищення граничного значення. Точка, в якій оператори вживають таку дію, називається «робочим» або
«експлуатаційним» значенням. Часто робочі значення є жорсткішими і встановлюються на
рівні, якого можна досягти до моменту порушення граничного значення; тобто вони повинні
запобігати відхиленню від граничних значень.
Таблиця 6

Приклади граничних значень
Небезпечний чинник

КТК

Граничне значення

Бактеріальні патогени
(неспороутворювальні)
Металеві частинки
Бактеріальні патогени

Пастеризація

72 °C впродовж щонайменше 15 с

Детектор металу
Сушильна шафа

Надмірний вміст нітритів
Бактеріальні патогени

Кімната для в’ялення/ соління
Етап підкислення

Харчові алергени
Гістамін

Етикетування
Отримання

Металеві частинки більше 0,5 мм
Aв<0,85 для контролювання росту патогенів у висушених харчових продуктах
Максимум 200 мкг/кг нітриту натрію в кінцевому продукті
Максимальне pH 4,6 для контролювання Clostridium botulinum у підкисленому продукті
Етикетка, яка є розбірливою і містить перелік правильних інгредієнтів
Максимум 25 мкг/кг для оцінювання тунця на вміст гістаміну*)

*)

Регламентований вміст гістаміну 50 мкг/кг, але рівень гістаміну може збільшуватися під час оброблення.
Тому підприємства бажають встановлювати нижче граничне значення гістаміну під час постачання.
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Оператор може спостерігати тенденцію до втрати контролю, наприклад, через неспроможність печі постійно підтримувати бажану температуру. Завчасне спостерігання втрати
контролю і застосування відповідної дії може запобігати переробці продукту або його руйнуванню. У разі перевищення граничного значення вимагається коригувальна дія. З цієї причини обробник може вирішити оперувати КТК за значення, жорсткішого ніж граничне значення. Такі робочі значення можуть обиратися з різних причин:
• з міркувань якості (наприклад, вищі температури теплового оброблення для розвинення аромату або текстури продукту);
• для уникнення перевищення граничного значення (наприклад, використання температури теплового оброблення вищої за граничне значення як тривожної точки,
для попередження оператора про наближення температури до граничного значення
і потреби її регулювання);
• для передбачення нормальної нестабільності роботи обладнання (наприклад, встановлюючи для печі з дискретністю регулювання температури 2°C значення щонайменше на 2°C вищого за граничне значення для уникнення порушення її роботи).
Процес може потребувати регулювання, коли перевищується його робоче значення. Такі
дії називають «регулювання процесу» (див. рис. 26). Оброблювач повинен використовувати
ці регулювання для запобігання втрати контролю і потреби у видаленні продукту. У табл. 7
показані приклади граничних значень у співставленні з робочими значеннями.

Робоче значення

Граничне значення

Регулювання
процесу
Коригувальна
дія

Рис. 26. Граничні та робочі значення процесу
Таблиця 7

Співставлення граничних і робочих значень
Процес

Граничне значення

Робоче значення

Підкислення

pH 4,6

pH 4,3

Сушіння

0,84 Aв

0,80 Aв

Гарячий розлив

80°C

85°C

Нарізання

2 см

2,5 см
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Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

22. Формування вільного
простору над продуктом у
банці

23. Подача кришок/ закупорення/ огляд

КТК-1Б

Специфікації
виробника банок
Без дефектів

без ШСМ

КТК-1Ф

Шкідливі сторонні
матеріали (ШСМ)
(наприклад, деревина, скло, металеві
частинки)
Переповнення, що
призводить до недооброблення

Максимальна вага
наповнення, як
передбачено
техпроцесом

КТК-3Б

Недостатній вільний
простір, що призводить до надмірного
внутрішнього тиску і
спотворених швів

Мінімальний вільний простір, як
передбачено
техпроцесом

КТК-4Б

Післяобробне зараження через пошкоджені або дефектні
кришки чи неналежні
подвійні шви

Специфікації
виробника банок
Без серйозних
проблем

Неадекватне теплове оброблення

Максимальний
проміжок часу між
закупорюванням і
автоклавуванням,
мінімальна початкова температура,
мінімальні час і
температура для
видалення повітря
і теплового оброблення, як передбачено техпроцесом
Теплочутливий
індикатор змінює
колір

Післяобробне зараження продукту від
охолоджувальної
води

Вміст залишкового
хлору до 2 мкг/л в
охолоджувальній
воді

КТК-2Б

25. Термічне оброблення

КТК-5Б

26. Охолодження

КТК-6Б

ДАТА:

Граничне
значення

Післяобробне зараження через некондиційні банки, пошкоджені банки та
серйозні дефекти

9. Зняття банок з піддонів/
Огляд

20. Зважування

Опис
небезпечного
чинника

Процедура,
моніторингу

Коригувальна
дія

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 27. Приклад заповнення стовпчика «Граничні значення» плану НАССР
(форма Ф. 10)
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7. ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ДЛЯ КОЖНОЇ КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ КОНТРОЛЮ
(принцип 4)

7.1.

МОНІТОРИНГ

Система HACCP і настанови щодо її застосування (див. розділ 2) визначають моніторинг
як «проведення запланованої послідовності спостережень чи вимірювань контрольних параметрів для оцінення того, чи знаходиться КТК під контролем».
Моніторинг — це заплановані вимірювання або спостереження КТК відносно її граничних значень. Процедури моніторингу мають бути здатними до виявлення втрати контролю в
КТК. Тому важливо повністю зазначити, коли і ким здійснюватиметься моніторинг.
Моніторинг забезпечує три основні цілі:
• Вимірювання рівня результативності функціонування системи в КТК (аналіз тенденції). Тобто моніторинг важливий для управління безпечністю харчових продуктів у тому сенсі, що він полегшує простежуваність процесу. Якщо моніторинг вказує, що є тенденція до втрати контролю в КТК, то може бути виконана дія для повернення процесу назад до контрольованої зони, перш ніж відбудеться відхилення
від граничного значення.
•

Визначення, коли рівень результативності системи призводить до втрати контролю
в КТК (наприклад, коли виникає відхилення від граничного значення).

•

Ведення протоколів, які відбивають рівень ефективності функціонування системи в
КТК з метою відповідності плану HACCP.
Система моніторингу описує методи, за допомогою яких адміністрація (виробник) може
переконатися, що план НАССР дотримується, всі КТК працюють у межах специфікацій (тобто «під контролем»), а умови виробництва відповідають плану НАССР. Крім того, ця система забезпечує акуратність ведення записів для використання даних у майбутніх перевірках.
Продукція може ставати небезпечною, якщо процес належним чином не управляється і
відбуваються відхилення. Через потенційні серйозні наслідки відхилення від граничного
значення процедури моніторингу повинні бути ефективними. В ідеалі, моніторинг повинен
своєчасно надавати інформацію, щоб уможливити будь-які регулювання процесу, запобігаючи таким чином втраті контролю за процесом і перевищенню граничних значень до моменту,
коли буде потрібно ізолювати продукт, або забракувати. Нажаль, це не завжди можливо. На
практиці робочі значення часто використовуються для забезпечення запасу безпечності, який
залишає додатковий час для регулювання процесу до моменту перевищення граничного значення.
Існує чимало способів моніторингу граничних значень КТК. Моніторинг може здійснюватися на неперервній (100 %) основі або для партій продукції. Перший спосіб дає динамічну
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картину виконання, тоді як другий спосіб дає уявлення про весь продукт шляхом моніторингу окремих зразків. Там, де це можливо, перевагу надають неперервному моніторингу, оскільки він є надійнішим. Неперервний моніторинг призначений для виявлення відхилень навколо цільових рівнів, уможливлюючи коригування цих відхилень і запобігання відхиленню
за граничні значення. Коли моніторинг не є неперервним, обсяг та частота моніторингу повинні бути достатніми для забезпечення прийнятного рівня запевнення (надійності) в тому,
що КТК знаходиться під контролем. Чим більша частота моніторингу (тобто менший проміжок часу між кожним моментом моніторингу), тим менше продукт зазнаватиме шкідливого
впливу в разі втрати контролю в КТК. Зібрані статистичні дані та системи відбору проб можуть бути застосовні для цих цілей.
Ще одним аспектом, що розглядається під час встановлення системи моніторингу, є час,
що витрачається для одержання висновків від процедури моніторингу. Більшість процедур
моніторингу потребують швидкого виконання, оскільки вони пов’язані з поточними процесами у реальному часі (встановлені на лінії виробництва), які, зазвичай, не залишають часу
для довготривалих аналітичних випробувань. З цих міркувань перевагу частіше віддають фізичним та хімічним вимірюванням або візуальним спостереженням, які можна швидко проводити, аніж мікробіологічним вимірюванням. Наприклад, безпечність пастеризованого молока, основана на вимірюванні часу і температури, контролюється швидше, ніж випробування нагрітого молока для підтвердження відсутності патогенів. Крім того, системи мікробіологічного моніторингу мають ще один недолік, який полягає в інтерпретації результатів у
світлі відомих (або невідомих) розповсюджень мікроорганізмів у продукті. Отже, вони мало
корисні як системи моніторингу для КТК.
Але для деяких харчових продуктів, процесів, інгредієнтів або імпортних продуктів не
існує альтернативи мікробіологічному аналізу. Проте важливо визнати, що протокол здійснення вибірки, який є адекватним для надійного виявлення низьких рівнів патогенів, нечасто
можливий через велику кількість потрібних зразків. Це обмеження на відбір проб може призвести до неправильного розуміння безпечності тими, хто використовує неадекватний протокол відбору проб. Крім того, існують технічні обмеження в багатьох лабораторних методах
виявлення і визначення кількості патогенів та їхніх токсинів.
Прикладами деяких фізичних та хімічних параметрів, які вимірюють для моніторингу граничних значень, є: температура, час, pH, рівень вологи і водна активність (Aв). Важливо, щоб все
обладнання для моніторингу було каліброване з метою забезпечення потрібної точності.
Результатом процедур моніторингу, виконуваних під час операції, повинна бути письмова документація, яка служитиме протоколом робочих умов. Протоколи моніторингу надають інформацію про умови під час операції і уможливлюють вживання дії у випадку втрати
контролю або виконання регулювань процесу, якщо спостерігається тенденція до втрати контролю в КТК.
Точні процедури моніторингу та пов’язані з ними протоколи надають оператору інформацію і дозволяють приймати рішення щодо прийнятності партії на конкретній стадії в межах процесу. Для завершення процесу моніторингу отримані під час моніторингу дані, повинні аналізуватися та оцінюватися призначеною компетентною особою, наділеною повноваженням для виконання коригувальних дій, коли такі вказуються.
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Найгіршим сценарієм є такий, за яким процедури моніторингу вказують про перевищення будь-якого з граничних значень, що свідчить про втрату контролю в КТК. Ця нестача контролю вважається відхиленням, що призводить до виробництва шкідливого чи небезпечного
продукту. Ситуація вимагає негайної ідентифікації і контролю за продуктом, що зазнав
впливу, а також виконання коригувальної дії.
Повинна бути чітко визначена відповідальність за моніторинг, а працівники мають бути
відповідним чином підготовлені для застосування процедур моніторингу в КТК, за які вони
відповідають. Працівники повинні повністю розуміти цілі та важливість моніторингу. Крім
того, вони мають знати процедури, яких потрібно дотримуватися, за існування тенденції до
втрати контролю в КТК для того, щоб своєчасно виконати регулювання з метою забезпечення залишення процесу під контролем. Працівник повинен володіти вільним доступом до
процедур з моніторингу, бути неупередженим під час моніторингу і точно звітуватися про
результати моніторингу.

7.2.

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

Теоретично повинна бути вибрана така система моніторингу, яка дає в реальному часі
неперервний моніторинг виробництва і динамічно реагує на коригування показників, що виходять за границі встановленого допуску. Але на практиці вибір системи моніторингу, застосовуваного для контролю КТК, може часто виявитися обмеженим. Проте, незалежно від вибору системи моніторингу, робоча група НАССР має переконатися, що одержані результати
повністю відповідають КТК і будь-яке обмеження цілком зрозуміле.
Контрольні (запобіжні) заходи, обговорені під час розгляду принципу 1 НАССР, призначені для контролю небезпечного чинника в кожній КТК. Процедури моніторингу визначатимуть чи контрольні заходи впроваджуються і забезпечують дотримання граничних значень,
тобто процес знаходиться під контролем чи виходить з під контролю. Для кожного граничного значення повинні бути визначені 5 ключових аспектів, які надають інформацію про те:
•

що підлягатиме моніторингу;

•

як здійснюватиметься моніторинг граничних значень та запобіжних заходів;

•

де здійснюватиметься моніторинг;

•

коли здійснюватиметься (частота моніторингу);

•

хто здійснюватиме моніторинг.

Процедури моніторингу для кожної КТК можуть бути записані в формі Ф. 10 (див. рис. 28).
Що підлягатиме моніторингу?
Моніторинг повинен чітко визначити ціль контрольного заходу, щоб не виникали непорозуміння. Наприклад, якщо контрольним заходом є «перевірка температурного діапазону
(м’яса)» в точці приймання для мінімізації росту патогенів і граничним значенням є температура менше 5 °С, то має бути встановлено чи температура повітря в кузові вантажівки, чи на
поверхні паковання з м’ясом, чи в товщі м’ясного блока є ціллю контрольного заходу.
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Моніторинг може означати вимірювання характеристики продукту або процесу для визначення відповідності граничному значенню. Прикладами є:
• вимірювання часу та температури процесу термічного оброблення;
• вимірювання температури холодного зберігання;
• вимірювання pH;
• вимірювання Aв.
Моніторинг може також означати спостереження за впровадженням контрольного заходу в КТК. Прикладами є:
• візуальний контроль закритих банок;
• перевірка наданих постачальником протоколів контролю.
Важливо також пам’ятати на цій стадії, що процедури моніторингу можуть визначати
дотримування робочих значень для того, щоб оператор мав час зробити будь-яке необхідне
регулювання процесу, перш ніж будуть досягнуті граничні значення.
Де здійснюватиметься моніторинг?
Це визначає місце розташування для виконання «як» і «що». Наприклад, коли вимірюють температуру в холодильнику, потрібно визначити чи це температура біля входу холодного повітря в камеру, чи біля дверей камери, чи у визначених точках всередині камери.
Як здійснюватиметься моніторинг граничних значень і запобіжних заходів?
Це визначає метод, яким вимірюватиметься «що».
Відхилення від граничного значення повинне виявлятися у якнайкоротший час, щоб
уможливити виконання коригувальної дії для обмеження кількості продукту, який зазнав
шкідливого впливу. Для забезпечення точного знання умов під час процедури моніторингу
мають видаватися швидкі результати (в режимі реального часу), які не повинні бути
пов’язані з довготривалими аналітичними процедурами. Мікробіологічні випробування є малоефективними для моніторингу КТК саме з цих міркувань, а також тому, що потребують
великооб’ємних проб для виявлення мікроорганізмів на рівнях, які можуть спричинювати
хвороби. Тому перевагу надають фізичним та хімічним вимірюванням (наприклад, pH, Aв,
час, температура), оскільки їх можна швидко виконати і часто вони можуть бути ув’язані з
мікробіологічним контролем процесу.
Ефективний моніторинг залежить від належного вибору та калібрування вимірювального обладнання. Використовуване для моніторингу в КТК обладнання різнитиметься залежно
від показника, що піддається моніторингу. Вимірювальним обладнанням можуть бути, наприклад:
•
•
•
•
•
•
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термометри;
годинники;
терези;
pH-метри;
вимірювачі водної активності;
хімічне аналітичне обладнання.

7. Встановлення системи моніторингу (принцип 4)

Обладнання повинне періодично калібруватися або, у разі потреби, перевірятися для забезпечення потрібної точності. Проте слід враховувати різноманітність обладнання під час
встановлення граничних значень.
Оператори повинні пройти підготовку щодо належного використання обладнання для
моніторингу і бути забезпечені чітким описом порядку проведення процедур моніторингу.
Деталізація повинна відповідати типу здійснюваного моніторингу. Наприклад, важливим
може бути зазначення того, що температурні вимірювання для теплових процесів повинні
проводитися в найхолоднішій (мінімально нагрітій) точці процесу або продукту, тоді як температурні вимірювання для охолоджувального процесу повинні проводитися в найтеплішій
(мінімально охолодженій) частині.
В інших випадках «як» може бути візуальним методом (наприклад, інспекційні огляди,
моніторинг персоналу).
Коли здійснюватиметься моніторинг (частота моніторингу)?
Це визначає часовий інтервал та/або частоту «як» і «що» буде виконуватися.
Моніторинг може бути неперервний чи дискретний. У всіх можливих випадках перевага
віддається неперервному моніторингу; бо його можна застосовувати для багатьох фізичних
чи хімічних методів.
Прикладами неперервного моніторингу є:
• вимірювання часу і температури процесу пастеризації чи автоклавування;
• перевірка кожного паковання замороженого механічно посіченого продукту за допомогою металодетектора;
• моніторинг закупорювальних засобів на скляних банках шляхом пропускання їх
під бракувальним детектором.
Для забезпечення ефективності неперервного моніторингу потрібно періодично аналізувати результати моніторингу і вживати належних дій. Проміжок часу між перевірками є важливим чинником, оскільки він безпосередньо пов’язаний з охопленою кількістю продукту,
коли виникає відхилення від граничного значення.
Коли вибраною системою є неперервний моніторинг, частота моніторингу повинна визначатися на підставі знання історії продукту та процесу. У випадку виявлення проблем частоту
моніторингу можна збільшити доти, доки проблема не буде виправлена. Наведені нижче питання допомагатимуть у визначенні правильної частоти моніторингу:
•
•
•

Як часто змінюється процес за нормальних умов?
Наскільки близько робоче значення розташоване до граничного значення?
Якою кількістю продукту оброблювач готовий ризикувати, якщо виникає відхилення від граничного значення?

Хто здійснюватиме моніторинг?
Під час розроблення плану HACCP слід розглянути питання про розподілення відповідальності за моніторинг. До працівників, які призначаються для здійснення моніторингу
КТК, можуть належати:
•

лінійний персонал;
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• оператори обладнання;
• наглядачі;
• персонал з технічного обслуговування;
• персонал із забезпечення якості.
Після свого призначення відповідальний за моніторинг КТК працівник повинен:
• пройти відповідну підготовку щодо способів моніторингу в КТК;
• повністю розуміти важливість моніторингу в КТК;
• мати вільний доступ до діяльності з моніторингу;
• подавати точні звіти про кожну дію з моніторингу;
• мати повноваження вживати належні заходи, як визначено в плані HACCP;
• негайно доповідати про відхилення від граничного значення.
Важливо, щоб відповідальний за моніторинг працівник, негайно доповідав про всі незвичні вияви та відхилення від граничних значень для забезпечення гарантії того, що регулювання процесу та коригувальні дії виконуються своєчасно. Ця особа повинна протоколювати та підписувати всі результати моніторингу та документи, пов’язані з моніторингом
КТК. Пов’язані з моніторингом КТК протоколи та документи повинні, у разі потреби, також
підписуватися одним чи декількома службовцями підприємства, які офіційно відповідають за
харчові продукти.
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Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

КТК-1Б

Специфікації
виробника банок
Без дефектів

9. Зняття банок з піддонів/
Огляд

Післяобробне зараження через некондиційні банки, пошкоджені банки та
серйозні дефекти

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

КТК-1Ф

Шкідливі сторонні
матеріали (ШСМ)
(наприклад, деревина, скло, металеві
частинки)

Без ШСМ

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

20. Зважування

КТК-2Б

Переповнення, що
призводить до недооброблення

Максимальна вага
наповнення, як
передбачено
техпроцесом

Конвеєрний
зважувач для
бракування перета недонаповнених банок після
наповнення

22. Формування вільного
простору над продуктом у
банці

КТК-3Б

Недостатній вільний
простір, що призводить до надмірного
внутрішнього тиску і
спотворених швів

Мінімальний вільний простір, як
передбачено
техпроцесом

Контроль вільного простору,
виконуваний
після закупорювання механіком,
на початку і
щогодини на
послідовних
вибірках щонайменше однієї з
початку партії

Коригувальна
дія

Протокол
HACCP

Неперервний
візуальний моніторинг кришок
оператором
закупорювальної
машини

23. Подача кришок/ Закупорення/ огляд

КТК-4Б

Післяобробне зараження через пошкоджені або дефектні
кришки чи неналежні
подвійні шви

Специфікації
виробника банок
Без серйозних
проблем

Візуальна перевірка закупорених
банок на початку,
після серйозних
заторів і після
регулювань, а
також щопівгодини, і перевірка на
розрив кожні 4
год на послідовних пробах, однієї
з початку партії,
оператором
закупорювальної
машини
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Закінчення
Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

25. Термічне оброблення

КТК-5Б

Неадекватне теплове оброблення

Максимальний
проміжок часу між
закупоренням і
автоклавуванням,
мінімальна початкова температура,
мінімальні час і
температура для
видалення повітря
і теплового оброблення, як передбачено техпроцесом
Теплочутливий
індикатор змінює
колір

Контроль якості
для перевірки
проміжку часу між
закупоренням та
автоклавуванням
(щонайменше
один раз на
зміну)
Оператор автоклава перевіряє
початкову температуру, час і
температуру для
видалення повітря та теплового
оброблення.
Розвантажувач з
термографом для
перевірки стрічки
теплочутливого
індикатора.
Розвантажувач
для відокремлення продукту,
якщо немає
індикаторної
стрічки або зміни
кольору індикаторної стрічки

26. Охолодження

КТК-6Б

Післяобробне зараження продукту від
охолоджувальної
води

Вміст залишкового
хлору до 2 мкг/л в
охолоджувальній
воді

Перевірки хлору
щогодини на
виході охолоджувальної води

ДАТА:

Коригувальна
дія

Протокол
HACCP

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 28. Приклад заповнення стовпчика «Процедура моніторингу» плану НАССР
(форма Ф. 10)
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8. Встановлення коригувальних дій (принцип 5)

8. ВСТАНОВЛЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ
(принцип 5)

8.1.

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ

Система НАССР розробляється для ідентифікації небезпек, шкідливих для здоров’я людини, і встановлення стратегії щодо запобігання, усунення або зменшення їх виникнення.
Проте ідеальні умови не завжди мають місце і можуть відбуватися відхилення від встановлених процесів. Важливе завдання коригувальний дій — запобігти попаданню харчових
продуктів, які можуть бути небезпечними, до споживачів. Скрізь, де спостерігається відхилення від встановлених граничних значень, виконання коригувальних дій є необхідним.
Тому коригувальні дії повинні включати:
•

визначення і усунення причини невідповідності;

•

визначення розміщення невідповідних продуктів;

•

запис виконаних коригувальних дій.

Система HACCP і настанови щодо її застосування (див. розділ 2) визначають коригувальну дію як «будь-яку дію, що підлягає виконанню у тому випадку, коли результати моніторингу в КТК вказують на втрату контролю».
Втрата контролю вважається відхиленням від граничного значення в КТК. Пов’язані з
відхиленням процедури є попередньо визначеним та задокументованим комплексом заходів,
що підлягають впровадженню, у випадку виникнення відхилення. Усі відхилення повинні
контролюватися вжиттям заходів для контролювання невідповідного продукту і для виправлення причини невідповідності. Контроль продукту включає належну ідентифікацію, контроль та відокремлення ураженого продукту. Контроль і відокремлення ураженого продукту
та виконані коригувальні дії повинні протоколюватися і зберігатися.
Різноманітність можливих відхилень в кожній КТК означає, що в цій точці може ставати
необхідним виконання декількох коригувальних дій. Виникла невідповідність найвірогідніше фіксуватиметься під час поточного моніторингу КТК. Процедури, пов’язані з відхиленнями та коригувальними діями, приписуються так, щоб відповідальні за моніторинг КТК
працівники розуміли та були здатні виконувати належні коригувальні дії у випадку виникнення відхилення.
Регулювання процесу також повинне виконуватися, коли результати моніторингу вказують на тенденцію до втрати контролю в КТК. Тоді потрібно вжити заходи для повернення
процесу в межі робочих значень до моменту виникнення відхилення.
Пов’язані з відхиленням процедури в кожній КТК повинні протоколюватися у формі
Ф. 10 (див. рис. 29).
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ВІДХИЛЕННЯ

Настанови Кодекс Аліментаріус щодо застосування системи HACCP визначають відхилення як «невідповідність граничному значенню». Повинні бути запроваджені процедури
для ідентифікації, ізолювання та оцінення продуктів, коли граничні значення в КТК перевищуються. Неадекватні процедури, пов’язані з відхиленнями, можуть призводити до появи
небезпечних продуктів і подальшого повторного виникнення відхилення.
Виробник повинен контролювати відхилення таким чином.
Ідентифікація відхилення
Виробник повинен мати впроваджену систему для ідентифікації відхилень, у випадку їх
виникнення.
Ізолювання уражених продуктів
Виробник повинен впровадити ефективні процедури для ізолювання, чіткого маркування та контролювання всіх продуктів, що виготовляються впродовж періоду, коли проявляється відхилення:
• всі уражені продукти, тобто ті, що оброблялися, починаючи з останньої точки, в
якій було відомо, що КТК перебувала під контролем, слід ізолювати;
• ізольовані продукти повинні чітко маркуватися, наприклад, за допомогою жорстко
прикріплених ярликів з інформацією, що включає: номер затримання, продукт, кількість, дату затримання, причину затримання, прізвище особи, що затримує продукт;
• виробник повинен підтримувати контроль продукту від дати затримання до дати
остаточного відокремлення.
Оцінення уражених продуктів
Оцінення продукту повинна проводити кваліфікована особа. Наприклад, відхилення
процесу термічного оброблення можуть оцінюватися органом, компетентним в технологічних процесах, або методичним центром.
Оцінення ураженого продукту має провадитися на рівні, відповідному для виявлення
потенційних небезпек. Тобто слід забезпечити, щоб відбір проб був адекватним для ідентифікації ступеня проблеми, випробування були належними, висновок мав розумне наукове
підгрунтя і продукт не випускався доти, доки оцінення не підтвердить відсутність потенційних небезпек.

8.3.

ПРОЦЕДУРИ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ

Оскільки головна причина впровадження HACCP полягає в запобіганні виникненню
проблем, пов’язаних з безпечністю харчового продукту, повинні виконуватися коригувальні
дії щодо попередження подальших відхилень в КТК. Виконання коригувальних дій має відбуватися за будь-якого відхилення, щоб гарантувати безпечність продукту і запобігати повторному виникненню відхилення.
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8. Встановлення коригувальних дій (принцип 5)

Процедури коригувальних дій є необхідними для визначення причини проблеми, вжиття
заходів для запобігання повторному виникненню і подальшого відстежування шляхом моніторингу та повторного оцінення для забезпечення впевненості в ефективності вжитих заходів. Якщо коригувальна дія не торкається докорінної причини відхилення, то відхилення може виникнути повторно.
Повторне оцінення результатів аналізу небезпек або модифікація плану HACCP можуть
ставати необхідними для усунення подальшого виникнення відхилення.
Програма коригувальних дій виробника повинна включати таке:
• проведення розслідувань для визначення причини відхилення;
• ефективні заходи щодо запобігання повторному виникненню відхилення;
• перевірку ефективності виконаної коригувальної дії.

8.4.

ПРОТОКОЛИ ВІДХИЛЕНЬ І КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ

Повинні бути в наявності протоколи (зареєстровані дані) для підтвердження контролю
уражених відхиленням продуктів і виконаної коригувальної дії. Відповідні протоколи дозволяють перевірити чи виробник контролює відхилення і виконує ефективні коригувальні дії.
Наведену нижче інформацію рекомендується подавати в протоколах, пов’язаних з відхиленнями та коригувальними діями.
Відхилення:
• продукт/код;
• дата вироблення /затримання/випуску;
• причина затримання;
• кількість затриманого продукту;
• результати оцінення: проаналізована кількість затриманого продукту, звіт про аналіз, кількість та характер дефектів;
•
•
•

підпис працівників, відповідальних за затримання та оцінення;
відокремлення затриманого продукту (у разі потреби);
підписаний дозвіл на відокремлення.

Коригувальна дія:
• причина ідентифікованого відхилення;
• коригувальна дія, виконана для виправлення невідповідності;
• подальше відстеження та оцінення ефективності коригувальних дій;
• дата;
• підпис відповідальної особи.

121

СИСТЕМА

8.5.

НАССР

ПРОЦЕДУРИ ВІДХИЛЕННЯ

Нижче наведено приклади процедур відхилення для деяких продуктів.
Консервовані овочі
Спланований процес термічного оброблення для консервованих овочів не дотримується
через втрати тиску пари під час автоклавування. Оператор відмічає відхилення до закінчення
часу виконання процесу і звертається до документованої процедури відхилення.
Процедура відхилення вказує, що оператор повинен додати потрібний додатковий час.
Додаткові хвилини додаються. Це лише частина коригувальної дії. Процедура відхилення
також вказує, що дія повинна бути запротокольована, а уражені партії затримані доти, доки
уповноважений технологічний орган не підпише дозвільний документ на випуск продукту.
По завершенні технологічного циклу партія маркується ярликом і передається на ділянку зберігання. Виконана коригувальна дія виправила проблему і проконтролювала уражений
продукт.
У наступну зміну спланований процес технологічного оброблення для іншої партії консервованих овочів не дотримується через ще одну втрату тиску пари. Оператор відмічає відхилення по завершенні технологічного циклу і звертається до письмової процедури відхилення.
Процедура відхилення для консервованих овочів вказує, що продукт має бути маркований ярликом і переданий на ділянку утримання. Процедура відхилення також вказує, що дія
повинна бути запротокольована, а уражений продукт затриманий доти, доки технологічний
орган не проведе повне оцінення з точки зору відокремлення продукту.
По завершенні технологічного циклу партію маркують ярликами і передають на ділянку
зберігання. Виконана коригувальна дія виправила проблему і проконтролювала уражений
продукт.
Оскільки виникло два відхилення аналогічного типу, важливо, щоб обробник дослідив
докорінну причину відхилення, тобто визначив причину втрати тиску пари, а також заходи,
які слід вжити для запобігання повторному виникненню проблеми.
Молоко
Антибіотики у вхідному сирому молоці виявляють за допомогою прискореного випробування. Виявлений рівень перевищує встановлене граничне значення. Отримувач молока
звертається до процедури відхилення.
Процедура відхилення вказує, що молоко повинне залишатися в цистерні і не розвантажуватися. Процедура також описує подальші дії. Обробник вирішуватиме проблему разом із
відповідним постачальником молока.
Усі коригувальні дії протоколюються.
Ковбаса теплового (кулінарного) приготування
Ковбасу теплового приготування (тобто продукт, готовий до вживання) нарізають за допомогою обладнання, чищення якого не провадилося з встановленою регулярністю. Наглядач відмічає, що різак має надмірні налипання продукту і вважає, що ковбаса піддається
надмірному бактеріальному зараженню.
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8. Встановлення коригувальних дій (принцип 5)

Процедура відхилення вказує, що наглядач повинен затримати продукт, вироблений з
моменту останнього запротокольованого чищення. Затриманий продукт підлягає мікробіологічному випробуванню і не випускається доти, доки не будуть отримані результати лабораторних аналізів. Процедура відхилення також вказує, що відповідальний за чищення обладнання працівник повинен відповісти на питання щодо причини відхилення від встановленої
процедури і, за необхідності, пройти перепідготовку.

Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

КТК-1Б

Післяобробне зараження через некондиційні банки, пошкоджені банки та
серйозні дефекти

Специфікації
виробника банок
Без дефектів

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

Оператордепалетизатор
банок видаляє
будь-які некондиційні банки,
банки з серйозними дефектами та пошкоджені банки і
інформує оператора контролю якості для
затримання
решти піддонів і
контролю якості
для проведення
обстеження

КТК-1Ф

Шкідливі сторонні
матеріали (ШСМ)
(наприклад, деревина, скло, металеві
частинки)

Без ШСМ

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

Оператордепалетизатор
банок видаляє
будь-які банки з
ШСМ і інформує оператора
контролю якості
для затримання
решти піддонів і
контролю якості
для проведення
обстеження

КТК-2Б

Переповнення, що
призводить до недооброблення

Максимальна вага
наповнення, як
передбачено
техпроцесом

Конвеєрний
зважувач для
бракування перета недонаповнених банок після
наповнення

Лінійний оператор вручну
регулює вагу
відбракованої
банки, додаючи
або забираючи
гриби

9. Зняття банок з піддонів/
Огляд

20. Зважування

Протокол
HACCP
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Продовження
Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу
22. Формування вільного
простору над продуктом у
банці

23. Подача кришок/
Закупорення/ Огляд
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КТК
КТК-3Б

КТК-4Б

Опис небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

Недостатній вільний
простір, що призводить до надмірного
внутрішнього тиску і
спотворених швів

Мінімальний вільний простір, як
передбачено
техпроцесом

Контроль вільного простору,
виконуваний
після закупорення механіком, на
початку і щогодини на послідовних вибірках
щонайменше
однієї з початку
партії

Механік закупорювальної
машини регулює вільний
простір і інформує оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості щодо
обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту отримання останніх
задовільних
результатів

Неперервний
візуальний моніторинг кришок
оператором
закупорювальної
машини

Оператор закупорювальної
машини видаляє будь-які
пошкоджені чи
дефектні кришки та інформує
оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості для
проведення
обстеження
кришок та, у
разі потреби,
закритих банок

Візуальна перевірка закупорених
банок на початку,
після серйозних
заторів і після
регулювань, а
також щопівгодини, і перевірка на
розрив кожні 4
год на послідовних пробах,
щонайменше
однієї з початку
партії, оператором закупорювальної машини

Механік закупорювальної
машини регулює машину
для закупорювання та інформує оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості щодо
проведення
обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту проведення останнього задовільного огляду

Післяобробне зараження через пошкоджені або дефектні
кришки чи неналежні
подвійні шви

Специфікації
виробника банок
Без серйозних
проблем

Протокол
HACCP

8. Встановлення коригувальних дій (принцип 5)

Закінчення
Ф. 10

П Л А Н H A C C P (фрагмент)
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

25. Термічне оброблення

КТК-5Б

Неадекватне теплове оброблення

Максимальний
проміжок часу між
закупорюванням і
автоклавуванням,
мінімальна початкова температура,
мінімальні час і
температура для
видалення повітря
і теплового оброблення, як передбачено техпроцесом
Теплочутливий
індикатор змінює
колір

Контроль якості
для перевірки
проміжку часу між
закупорюванням
та автоклавуванням (щонайменше один раз
на період).
Оператор автоклава перевіряє
початкову температуру, час і
температуру для
видалення повітря та теплового
оброблення.
Розвантажувач з
термографом для
перевірки стрічки
теплочутливого
індикатора.
Розвантажувач
для відокремлення продукту,
якщо немає
індикаторної
стрічки або зміни
кольору індикаторної стрічки.

Оператор автоклава регулює
час і температуру теплового
оброблення за
дозволеним
планом дії за
непередбачених обставин і
інформує оператора контролю якості для
затримання і
контролю якості
щодо проведення обстеження всіх
продуктів,
стосовно яких є
підозра у відхиленні

26. Охолодження

КТК-6Б

Післяобробне зараження продукту від
охолоджувальної
води

Вміст залишкового
хлору до 2 мкг/л в
охолоджувальній
воді

Перевірки хлору
щогодини на
виході охолоджувальної води

Оператор автоклава регулює
вміст хлору та
інформує оператора контролю якості для
затримання і
контролю якості
щодо проведення обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту останньої задовільної
перевірки

ДАТА:

Протокол
HACCP

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 29. Приклад заповнення стовпчика «Коригувальна дія» плану НАССР
(форма Ф. 10)
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9. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ (АУДИТУ)
(принцип 6)

9.1.

ПЕРЕВІРКА

Перевірка системи передбачена принципом 6 HACCP «Встановлення процедур перевірки (аудиту)». Додаток «Система НАССР та настанови щодо її застосування» до стандарту
Кодекс Аліментаріус (САС/RCP 1-1969, Перевид. 3-1997, Змін. (1999)) визначає перевірку
(аудит) як «застосування методів, методик, випробувань та інших видів оцінювання, додаткових до моніторингу, для визначення відповідності плану HACCP» (див. розділ 2). Методи,
процедури і випробування, пов’язані з перевіркою та аудитом, включаючи випадковий відбір
проб та статистичні методи аналізу, можуть використовуватися для визначення правильності
функціонування системи HACCP.
Ретельна підготовка плану HACCP з чітким визначенням всіх необхідних пунктів не гарантує ефективності плану. Процедури перевірки потрібні для оцінення ефективності плану і
підтвердження того, що система HACCP функціонує за планом. Перевірка (аудит) дозволяє
виробнику звертатися до контрольних (запобіжних) заходів і забезпечувати впевненість у
наявності достатнього контролю всіх можливостей; наприклад, перевірка може забезпечувати впевненість у запровадженні відповідних процедур у непередбачених ситуаціях, коли граничні значення перевищуються в КТК.
Перевірку (аудит) повинні проводити кваліфіковані працівники, які здатні виявляти невідповідності в плані чи його виконанні. Перевірку слід проводити по завершенні дослідження HACCP; за будь-якої зміни у продукті, інгредієнтах, процесі тощо; у разі виникнення
відхилення; для вперше ідентифікованих небезпек; і в регулярні попередньо визначені інтервали часу.
Поточну діяльність з моніторингу граничних значень не слід плутати з методами, процедурами та роботами з перевірки (аудиту).

9.2.

ОПИС РОБІТ З ПЕРЕВІРКИ

Кожний план HACCP повинен включати процедури перевірки окремих КТК та всього
плану загалом. Плани HACCP повинні уможливлювати їхнє розвинення та поліпшення в міру накопичення досвіду та нової інформації. Періодично здійснювана перевірка допомагає
поліпшувати план шляхом фіксування та подолання слабких сторін у системі, а також усунення зайвих чи нерезультативних контрольних заходів. Діяльність з перевірки включає:
• підтвердження плану HACCP;
• внутрішні аудити системи HACCP;
• калібрування обладнання;
• цільовий відбір та випробування зразків.
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Підтвердження плану HACCP
Підтвердження — це дія з оцінення того, чи план HACCP для конкретного продукту та
процесу належним чином ідентифікує і контролює всі значущі загрози для безпеки харчового продукту або знижує їх до допустимого рівня. Підтвердження плану HACCP повинне
включати:
• вивчення результатів аналізу небезпечних чинників;
• визначення КТК;
• обгрунтування граничних значень, спираючись на сучасну наукову основу та чинні
регламентувальні вимоги;
• визначення того, чи діяльність з моніторингу, коригувальні дії, процедури протоколювання і діяльність з перевірки є належними та адекватними.
Підтвердження передбачає забезпечення того, щоб план HACCP ґрунтувався на сучасних перевірених наукових даних та наявній інформації, а також був належним чином взаємопов’язаний з конкретним продуктом і процесом. Проведення науково-технічної експертизи має на меті забезпечення належного наукового і технічного підгрунтя для прийняття рішень щодо того, які небезпечні чинники контролювати, які не контролювати і як контролювати ідентифіковані небезпечні чинники. Невід’ємною частиною експертизи повинне бути
використання сучасної наукової інформації і даних, зібраних для цілей перевірки. Процес
підтвердження існуючого плану HACCP повинен також включати:
• експертизу звітів про внутрішні аудити HACCP;
• експертизу змін до плану HACCP та причин їхньої появи;
• експертизу звітів про раніше проведені підтвердження;
• експертизу звітів, пов’язаних з відхиленнями;
• оцінення результативності коригувальних дій;
• експертизу інформації, пов’язаної з претензіями споживачів;
• експертизу взаємозв’язку плану HACCP з програмами GMP/GHP.
Підтвердження плану HACCP — це наскрізна, періодично здійснювана, документально
підтверджена процедура. Частота проведення підтверджень може встановлюватися планомграфіком. Проте можуть існувати інші чинники, які вимагатимуть проведення експертизи
плану для визначення необхідності змін. Такими чинниками можуть бути зміни, що вносяться до сировини, харчового продукту і процесу, способів розподілення або призначеного використання харчового продукту; дані внутрішнього аудиту, що свідчать про шкідливі впливи, повторно виникнені відхилення; нова наукова інформація про потенційні небезпеки або
контрольні заходи; а також претензії споживачів та/або бракування харчового продукту замовниками.
Внутрішні аудити системи HACCP
Як частина перевірки внутрішні аудити здійснюються для порівняння фактично здійснюваної практики і процедур системи HACCP з тими, що записані в плані HACCP.
Внутрішні аудити є систематичними та незалежними перевірками, які передбачають
здійснювані на місці спостереження, опитування працівників та аналіз протоколів для визначення впровадження в систему HACCP процедур і дій, викладених у плані НАССР. Ці аудити, зазвичай, проводяться однією чи декількома незалежними особами, які не залучені до
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впровадження системи HACCP. Діяльність аудитів може охоплювати окремі КТК та/або
план НАССР загалом.
Заходи, здійснювані на місці спостереження, можуть включати візуальний контроль для
забезпечення впевненості в тому, що:
• опис продукту і блок-схема є правильними;
• моніторинг, що вимагається планом HACCP в КТК, здійснюється;
• процеси функціонують в межах встановлених граничних значень;
• протоколи ведуться акуратно і саме під час проведення спостережень.
Протоколи, які мають аналізуватися під час аудиту плану HACCP, демонструють, що:
• моніторинг здійснюється в місцях, передбачених у плані HACCP;
• моніторинг проводиться з частотою, передбаченою в плані HACCP;
• уражені продукти контролюються і коригувальні дії виконуються кожного разу,
коли моніторинг вказує на виникнення відхилення від граничних значень;
• обладнання калібрується з частотою, передбаченою в плані HACCP.
Внутрішні аудити повинні відбуватися з частотою, достатньою для забезпечення впевненості в тому, що план HACCP постійно дотримується. Частота залежить від низки умов,
зокрема, від різноманітності продукту та процесів.
Калібрування
Калібрування передбачає перевірку приладів чи обладнання на відповідність еталону
для забезпечення потрібної точності. Калібрування має документуватися, а протоколи повинні надаватися для аналізу під час перевірки.
Калібрування відповідного обладнання і приладів, використовуваних у розробленні та
впровадженні плану HACCP, повинне проводитися під час моніторингу та/або перевірки:
• з частотою, достатньою для запевнення у постійній точності;
• відповідно до процедур, встановлених в плані HACCP (ці процедури можуть базуватися на специфікаціях (технічних умовах) виробника приладів чи обладнання);
• шляхом перевірки точності зіставленням з визнаним еталоном;
• за умов, аналогічних або ідентичних до тих, за якими буде використовуватися прилад чи обладнання.
Калібрування обладнання для моніторингу КТК є важливим аспектом. Якщо обладнання
некаліброване, то результати моніторингу будуть невірними і, можливо, повністю ненадійними. За некаліброваності обладнання, використовуваного для моніторингу КТК, ця точка
вважається неконтрольованою з моменту останнього задокументованого калібрування.
Цільове збирання та випробування зразків
Перевірка може також включати цільовий вибірковий контроль та випробування, а також інші періодично здійснювані види діяльності. Цільовий вибірковий контроль та випробування передбачають періодичне взяття проб продукту та їхнє випробування для забезпечення впевненості у тому, що граничні значення є допустимими для безпечності продукту.
Цільовий вибірковий контроль може проводитися для перевірки відповідності постачальника, коли отримувана сировина є КТК, а на закупівельні специфікації покладаються як на
граничні значення. Наприклад, у випадку креветок кулінарного приготування, обробник може закуповувати креветки під гарантію постачальника, що вміст сульфіту менше 100 мг/кг.
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Взяття проби для лабораторного аналізу може відбуватися щоквартально для забезпечення
відповідності рівня сульфіту гарантіям постачальника.
Коли граничні значення встановлюються для функціонування обладнання, проби можуть братися для забезпечення того, що регулювання обладнання є допустимим для гарантування безпечності продукту.
У випадку використання вибіркового контролю та випробувань як засобу перевірки корисність випробувань часто залежить від того, як здійснюється відбір проб матеріалу. Ризик
та потрібний довірчий рівень визначатимуть обсяги проби і методи їх відбору.

9.3.

РОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ У ПЕРЕВІРЦІ HACCP

Вибірковий контроль та мікробіологічні випробування самі по собі не дають повної гарантії безпечності харчових продуктів. Мікробіологічні випробування є малоефективними
для моніторингу КТК і не можуть використовуватися як засіб контролю процесу через тривалість аналітичних процедур і нездатність забезпечувати результати в режимі реального часу. Крім того, виявлення патогенних мікроорганізмів може утруднятися, якщо зараження
продукту в КТК становить низький рівень або нерівномірно поширене в пробі харчового
продукту, що вимагатиме взяття великих та численних проб.
Проте мікробіологічні випробування відіграють суттєву роль у перевірці HACCP. Вони
можуть використовуватися для перевірки ефективності плану HACCP і для забезпечення
впевненості в тому, що визначені мікробіологічні рівні не перевищуються, коли граничні
значення встановлені для усунення патогенів або їхнього зниження до допустимого рівня. У
цьому випадку період часу, який витрачаєтьсяй на аналітичні процедури, не завдає оперативних труднощів.

9.4.

ЧАСТОТА ПЕРЕВІРОК

Діяльність з перевірки повинна здійснюватися відповідно до плану-графіка, розробленого на основі плану HACCP, або кожного разу, коли є передумови щодо зміни безпечного
стану харчового продукту. Цими передумовами можуть бути:
• результати спостережень на місці, що вказують на можливість порушення граничних значень в КТК;
• результати аналізу протоколів, що вказують на непослідовність моніторингу;
• результати аналізу протоколів, що вказують на повторюване порушення граничних
значень в КТК;
• претензії споживачів або бракування продуктів замовниками;
• нові наукові дані.
Процедури перевірки повинні бути сплановані з частотою, яка забезпечує впевненість у
тому, що план HACCP постійно дотримується, а вимірювання залишаються точними у встановлених межах. Таким чином, проміжок часу між спланованими процедурами перевірки
повинен відповідати довірчому рівню в постійному та точному виконанні плану HACCP.
129

СИСТЕМА

НАССР

Частота перевірок може змінюватися з часом. Дані про здійснення перевірок, які зазначають
неодмінний контроль процесу, можуть сприяти безпечному зменшенню частоти перевірок.
9.5.

ПРОТОКОЛИ ПЕРЕВІРОК

Діяльність з перевірок повинна документуватися в системі HACCP. Повинні складатися
протоколи про результати всіх робіт, пов’язаних з перевірками. У протоколах про перевірки
слід зазначати методи, дату, відповідальних працівників та/або організацій, результати або
виявлені дані та вжиті заходи.
Процедури перевірок відповідно до плану HACCP загалом повинні документуватися і
зберігатися в окремій справі системи HACCP.
9.6.

РЕГЛАМЕНТУВАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ

Регламентувальна перевірка повинна становити поточну частину спланованих на регулярній основі інспектувань урядовими органами. Причинами здійснення регламентувальних
перевірок є, поряд з іншим, зобов’язання уряду щодо захисту прав споживачів, підтримка
харчової промисловості (зокрема середніх та малих харчових підприємств) і сприяння промисловості в реалізації торговельних можливостей, коли вимагається підтвердження відповідності (сертифікація) продукції.
Інспектор повинен задокументувати наявність та впровадження плану HACCP. Регламентувальна перевірка повинна також включати аналіз та/або аудит того, що впроваджена обробником система HACCP ефективно функціонує відповідно його плану HACCP. Зокрема,
інспектор повинен зосереджувати увагу на:
• експертизі результатів аналізу небезпечних чинників;
• експертизі визначення КТК;
• підтвердженні того, що граничні значення ґрунтуються на перевірених наукових
даних і задовольняють чинні регламентувальні вимоги;
• експертизі процедур, пов’язаних з відхиленнями та коригувальними діями;
• експертизі процедур з перевірки (аудиту);
• експертизі протоколів перевірки (аудиту) ефективного дотримання плану НАССР;
• перевірці точності обладнання для моніторингу КТК.
Регламентувальна перевірка може також використовуватися для коригування плану
HACCP у разі виявлення спалахів хвороб, спричинених харчовими продуктами, або появи
претензій споживачів. Перевірка в таких ситуаціях може включати експертизу ведених підприємством справ про претензії споживачів. Нова технологічна інформація або запити підприємства щодо проведення консультацій також можуть стати об’єктами перевірок з боку
регламентувальних органів.
Відповідні заходи повинні вживатися, коли результати регламентувальної перевірки вказують на недоліки в плані HACCP або у впровадженій системі HACCP, які можуть ставати
причиною небезпеки для здоров’я споживачів, спричиненою харчовими продуктами.
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10. ВСТАНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДАНИХ
(принцип 7)

10.1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДАНИХ

Протоколи є важливими для аналізу відповідності плану HACCP, а також функціонування системи HACCP відповідно до плану HACCP.
Протокол показує історію процесу, діяльність з моніторингу, відхилення і коригувальні
дії (включаючи ізолювання продукту), які мають місце в ідентифікованій КТК. Він може
оформлятися в будь-якому вигляді, наприклад, у вигляді технологічної карти, протоколу на
паперовому носії, протоколу на електронному носії. Особливо важливо, щоб виробник забезпечував ведення чітких, повних, актуальних і точних протоколів та їх зберігання в умовах, які унеможливлюють втрату чи пошкодження. Ці протоколи повинні зберігатися впродовж встановленого строку залежно від терміну придатності до споживання харчового продукту, вимог споживача або регламентувальних вимог. Для належного документування та
реєстрації даних бажано мати задокументовану методику управлінських дій щодо документації та реєстрації даних системи НАССР.
Чотири типи протоколів повинні вестися як частина програми HACCP:
• допоміжна документація для розроблення плану HACCP;
• протоколи системи HACCP;
• документування використовуваних методів та процедур;
• протоколи, пов’язані з програмами підготовки працівників.

10.2. ДОПОМІЖНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Допоміжна документація до плану HACCP включає інформаційні матеріали та допоміжні дані, використовувані для розроблення плану, а саме аналіз небезпечних чинників і протоколи, що підтверджують наукову основу для встановлення КТК та граничних значень. Наприклад:
• дані, використовувані для встановлення контрольних заходів для запобігання мікробіологічного росту;
• дані, використовувані для встановлення терміну зберігання продукту (якщо він
може впливати на безпечність продукту);
• дані, використовувані для встановлення відповідності граничних значень для гарантування безпечності продукту.
Допоміжні документи до плану HACCP повинні також включати список членів робочої
групи HACCP і розподіл їхньої відповідальності, а також всі протокольні форми та бланки,
вироблені під час розроблення плану HACCP, показуючи:
• опис продукту і передбачене його використання;
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•
•
•
•

блок-схему та схематичний план виробництва;
аналіз небезпечних чинників;
ідентифікацію КТК;
встановлення граничних значень для кожної КТК, включаючи дані експериментальних досліджень або інформацію, зібрану на обґрунтування граничних значень;
• задокументовані плани, пов’язані з відхиленнями та коригувальними діями;
• заплановану діяльність з перевірок та її процедури;
• встановлення запобіжних заходів для кожного ідентифікованого небезпечного
чинника.
Допоміжні документи можуть також включати листування з консультантами та документи, що деталізують порядок розроблення плану HACCP.

10.3. ПРОТОКОЛИ СИСТЕМИ HACCP

Протоколи (зареєстровані дані) системи HACCP ведуться для підтвердження та надання
доказів того, що функціонування системи HACCP відповідає плану HACCP. Ці протоколи
(зареєстровані дані) використовуються для підтвердження контролю в КТК у межах процесу
виробництва харчового продукту. Відстежуючи протоколи системи HACCP, оператор або
керівник може усвідомити, що процес наближається до свого критичного значення. Аналіз
протоколів може становити один із засобів в ідентифікації тенденцій і внесення оперативних
регулювань. Своєчасна коригувальна дія може бути виконана у випадку порушення граничного значення.
Протоколи (зареєстровані дані) системи HACCP, що мають вестися в кожній КТК, повинні бути задокументовані в плані НАССР, форма Ф. 10 (див. рис. 30). Неспроможність документування контролю в КТК може становити критичне відхилення від плану HACCP.
Протоколи системи HACCP включають всі види діяльності і документування, що вимагаються планом НАССР, як наведено нижче.
Протоколи моніторингу для всіх КТК
Усі протоколи, пов’язані з моніторингом системи HACCP, повинні вестися у формах, які
містять таку інформацію:
• назву форми;
• час і дату;
• ідентифікацію продукту (включаючи тип продукту, розмір паковання, технологічну лінію і код продукту);
• граничні значення;
• спостереження або вимірювання, пов’язані з моніторингом;
• підпис та ініціали оператора;
• виконані коригувальні дії, якщо вони виконуються;
• підпис та ініціали особи, що проводила експертизу документів;
• дату проведення експертизи.
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Протоколи, пов’язані з відхиленням та коригувальною дією:
• ідентифікація партії/продукту, що має відхилення;
• кількість ураженого продукту в партії, що має відхилення;
• характер відхилення;
• інформація про відокремлення партії;
• опис коригувальної дії.
Протоколи, пов’язані з перевіркою/підтвердженням:
• інспектування на місці для власних цілей;
• випробовування та оцінення обладнання;
• точність та калібрування обладнання для моніторингу;
• результати перевірки, включаючи методи, дату, відповідальних осіб та/або організації, результати або висновки та вжиті дії.

10.4. ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ І ПРОЦЕДУР

Виробник повинен вести протоколи, пов’язані з використовуваними в системі HACCP
методами та процедурами. Це може бути, наприклад:
• опис системи моніторингу граничного значення кожної КТК, включаючи: методи
та обладнання, використовувані для моніторингу, частоту проведення моніторингу
та осіб, що здійснюють моніторинг;
• плани коригувальних дій, пов’язаних з порушенням граничного значення або ситуаціями, що призводять до виникнення потенційних небезпек;
• опис процедур ведення протоколів, включаючи зразки всіх протокольних форм;
• опис процедур, пов’язаних з перевіркою та підтвердженням.

10.5. ПРОТОКОЛИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ

Уся підготовка працівників повинна оформлюватися протоколами. Це особливо важливо
для працівників, залучених до моніторингу граничних значень КТК, а також тих, хто залучений до аналізу випадків відхилення, виконання коригувальних дій і здійснення перевірок
(аудиту). Ці працівники повинні пройти підготовку, щоб повністю розуміти належні процедури та методи і дії, які мають вживатися для контролю в КТК.
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Ф. 10

ПЛАН HACCP
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис
небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

Протокол
HACCP

КТК-1Б

Післяобробне зараження через некондиційні банки, пошкоджені банки та
серйозні дефекти

Специфікації
виробника банок
Без дефектів

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

Оператордепалетизатор
банок видаляє
будь-які некондиційні банки,
банки з серйозними дефектами та пошкоджені банки і
інформує оператора контролю якості для
затримання
решти піддонів і
контролю якості
для проведення
обстеження

Звіт про бракування порожніх
банок
Дані низьковакуумного детектора

КТК-1Ф

Шкідливі сторонні
матеріали (ШСМ)
(наприклад, деревина, скло, металеві
частинки)

Без ШСМ

Неперервний
візуальний моніторинг оператором-депалетизатором банок

Оператордепалетизатор
банок видаляє
будь-які банки з
ШСМ та інформує оператора
контролю якості
для затримання
решти піддонів і
контролю якості
для проведення
обстеження

Звіт про бракування пустих
банок

20. Зважування

КТК-2Б

Переповнення, що
призводить до недооброблення

Максимальна вага
наповнення, як
передбачено
техпроцесом

Конвеєрний
зважувач для
бракування перета недонаповнених банок після
наповнення

Лінійний оператор вручну
регулює вагу
відбракованої
банки, додаючи
або забираючи
гриби

Звіт про контроль наповнення
Щоденний звіт
про встановлення гатунку

22. Формування вільного
простору над продуктом у
банці

КТК-3Б

Недостатній вільний
простір, що призводить до надмірного
внутрішнього тиску і
спотворених швів

Мінімальний вільний простір, як
передбачено
техпроцесом

Контроль вільного простору,
виконуваний
після закупорювання механіком,
на початку і
щогодини на
послідовних
вибірках щонайменше однієї з
початку партії

Механік закупорювальної
машини регулює вільний
простір і інформує оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості щодо
обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту отримання останніх
задовільних
результатів

Звіт про огляд
подвійного шва
Щоденний звіт
про встановлення ґатунку

9. Зняття банок з піддонів/
Огляд
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Продовження
Ф. 10

ПЛАН HACCP
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

23. Подача кришок/ Закупорення/ Огляд

КТК-4Б

25. Термічне оброблення

КТК-5Б

Опис
небезпечного
чинника

Граничне
значення

Післяобробне зараження через пошкоджені або дефективні кришки чи неналежні подвійні шви

Специфікації
виробника банок
Без серйозних
проблем

Неадекватне теплове оброблення

Максимальний
проміжок часу між
закупорюванням і
автоклавуванням,
мінімальна початкова температура,
мінімальні час і
температура для
видалення повітря
і теплового оброблення, як передбачено техпроцесом
Теплочутливий
індикатор змінює
колір

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

Неперервний
візуальний моніторинг кришок
оператором
закупорювальної
машини

Оператор закупорювальної
машини видаляє будь-які
пошкоджені чи
дефектні кришки і інформує
оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості для
проведення
обстеження
кришок та, у
разі потреби,
закритих банок

Візуальна перевірка закупорених
банок на початку,
після серйозних
заторів і після
регулювань, а
також щопівгодини, і перевірка на
розрив кожні 4
год на послідовних пробах,
щонайменше
однієї з початку
партії, оператором закупорювальної машини

Механік закупорювальної
машини регулює машину
для закупорювання та інформує оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості щодо
проведення
обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту проведення останнього задовільного огляду

Контроль якості
для перевірки проміжку часу між
закупорюванням та
автоклавуванням
(щонайменше один
раз на період).
Оператор автоклава перевіряє
початкову температуру, час і температуру для
видалення повітря та теплового
оброблення.
Розвантажувач з
термографом для
перевірки стрічки
теплочутливого
індикатора.

Оператор автоклава регулює
час і температуру теплового
оброблення
згідно з дозволеним планом
дії за непередбачених обставин і інформує
оператора
контролю якості
для затримання
і контролю
якості щодо
проведення
обстеження всіх
продуктів,
стосовно яких є
підозра у відхиленні

Протокол
HACCP

Щоденний звіт
про роботу
закупорювальної
машини
Звіт про огляд
подвійного шва
Дані низьковакуумного детектора
Звіт про інспектування цілісності тари

Журнал оператора автоклава
Графіки термографа
Дані низьковакуумного детектора
Журнал показів
теплочутливого
індикатора
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Закінчення
Ф. 10

ПЛАН HACCP
Н а з в а п р о д у к т у : Гриби консервовані
Етап процесу

КТК

Опис
небезпечного
чинника

Граничне
значення

Процедура
моніторингу

Коригувальна
дія

Протокол
HACCP

Оператор автоклава регулює
вміст хлору та
інформує оператора контролю якості для
затримання і
контролю якості
щодо проведення обстеження всіх
продуктів,
оброблених з
моменту останньої задовільної
перевірки

Журнал оператора автоклава
Дані низьковакуумного детектора

Розвантажувач
для відокремлення продукту, якщо
немає індикаторної стрічки або
зміни кольору
індикаторної
стрічки
26. Охолодження

ДАТА:

КТК-6Б

Післяобробне зараження продукту від
охолоджувальної
води

Вміст залишкового
хлору до 2 мкг/л в
охолоджувальній
воді

Перевірки хлору
кожної години на
виході охолоджувальної води

ЗАТВЕРДИВ:

Рис. 30. Приклад плану НАССР (форма Ф. 10)
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11. Сертифікація системи НАССР

11. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ HACCP

Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств викликане необхідністю забезпечення безпечності продукції, що випускається, з метою захисту споживача і сприяння цим підприємствам у міжнародній торгівлі.
Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів
НАССР означає, що підприємство здійснює:
•

збирання та оцінення інформації про небезпечні чинники й умови, що приводять до їхнього виникнення, з метою визначення, які з них мають суттєве значення для безпечності продукції і, отже, підлягають включенню до плану
НАССР для подальшого управління ними;

•

визначення етапів, на яких можна здійснювати контроль (управління) одного
або більше потенційно небезпечних чинників для запобігання або усунення їх в
сировині та (чи) готовій продукції, або зменшення їх до допустимих рівнів;

•

розроблення запобіжних (контрольних) заходів, спрямованих на усунення потенційно небезпечного чинника або зменшення його до допустимого рівня
(миття і дезінфекція устаткування, прибирання приміщень, ремонт і технічне
обслуговування устаткування, перевірка засобів вимірювання, навчання персоналу, дезінсекція і дератизація);

•

розроблення коригувальних дій, спрямованих на усунення небезпечного чинника або зниження його до допустимого рівня в конкретній критичній точці з
метою її управління (контролю);

•

моніторинг за кожною контрольною критичною точкою;

•

внутрішні перевірки системи НАССР;

•

управління документацією системи НАССР.

Підтвердженням того, що підприємство впровадило систему НАССР, тобто має всі умови і виконує необхідні вимоги для випуску безпечної продукції, є сертифікація системи
НАССР. Сертифікацію проводять акредитовані в цій галузі органи з сертифікації. Сертифікація систем НАССР гарантує, що усі види діяльності всередині організації, які можуть
впливати на якість і безпечність продукції, узгоджено визначені (документовані), ефективно
виконуються і відповідають вимогам встановлених нормативних документів.
На жаль, національних органів сертифікації, акредитованих на проведення робіт у цій
галузі, на теперішній час в Україні ще немає. Але ґрунтуючись на існуючих правилах сертифікації систем якості, можна припустити, який має бути порядок сертифікації систем
НАССР. Подальші міркування стануть в нагоді підприємствам, що збираються впроваджувати систему НАССР.
137

СИСТЕМА

НАССР

Упровадження системи НАССР на підприємстві може бути автономним чи сумісним,
шляхом інтеграції її в діючу або розроблювальну на підприємстві систему управління якістю, що відповідає ДСТУ ISO 9001-2001.
Сумісне впровадження і сертифікація системи НАССР і системи управління якістю, що
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001, забезпечує високу ефективність управління процесами на підприємстві, повноту виконання вимог НАССР, економію фінансових ресурсів і часу. Якщо підприємство долучає систему НАССР до наявної системи управління якістю, то
їхній зв’язок потрібно описати.
Сертифікація систем безпечності харчових продуктів на основі принципів НАССР і вимог ISO серії 9000, на наш погляд, повинна включати:
• попередню оцінку системи НАССР;
• остаточну перевірку та оцінення системи НАССР;
• розгляд результатів перевірки та оцінення системи НАССР і ухвалення рішення про видачу сертифіката відповідності;
• інспекційний контроль за сертифікованою системою НАССР.
Попередня оцінка системи НАССР передбачає експертизу поданих документів:
• заявки;
• вихідної інформації;
• анкети-запитальника;
Склад поданих документів уточнюється органом з сертифікації залежно від специфіки підприємства, видів продукції, видів економічної діяльності, здійснюваних підприємством.
Вихідна інформація, що подається підприємством, у загальному випадку включає:
1. Структурну схему організації і структурну схему управління якістю на основі принципів HACCP з включенням до неї підрозділів, на які поширюється дія системи HACCP.
2. Політику в галузі безпечності продукції, що випускається.
3. Інформацію про продукцію, включаючи:
• назву, основні характеристики продукції;
• назву і позначення нормативних документів на продукцію;
• вимоги безпеки з посиланням на нормативний документ;
• склад продукту з посиланням на нормативний документ, що установлює вимоги до сировини, харчових добавок та інших інгредієнтів;
• ознаки ідентифікації, у тому числі вимоги до пакування і маркування продукції, способу споживання, обмеження щодо застосування;
• перелік потенційно можливих і відомих випадків використання продукції не за
призначенням і можливості виникнення небезпеки у випадку об’єктивно прогнозованого застосування не за призначенням;
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• умови зберігання і термін придатності;
• умови транспортування.
4. Інформацію про виробництво, включаючи:
• план-схему території організації з позначенням виробничих, адміністративних і
допоміжних будинків і споруджень, зелених насаджень, сміттєзбиральників,
огороджень і комунікацій;
• плани виробничих і складських приміщень з позначенням розміщення технологічного устаткування, руху продукції і персоналу, системи вентиляції, розташування пунктів санітарної обробки і миття устаткування, миття інвентарю,
туалетів, умивальників і господарсько-побутових зон, пунктів можливих забруднень продукції від сировини, мастильних матеріалів, холодоагентів, персоналу та інші;
• блок-схеми технологічних процесів з позначенням усіх технологічних операцій;
• схеми виробничого контролю.
5. Документи, що встановлюють для розглянутої продукції:
• перелік потенційно небезпечних чинників;
• перелік ідентифікованих небезпечних чинників;
• звіти робочої групи НАССР;
• перелік критичних точок контролю з позначенням допустимих границь параметрів процесу і критеріїв оцінки (нормованих значень) відповідності вимогам
безпечності продукції;
• плани НАССР;
• перелік запобіжних дій для зниження ймовірності появи небезпечних чинників.
6. Документи, що включають:
• процедури виконання коригувальних і запобіжних дій, погоджені та затверджені у встановленому порядку: миття устаткування та інвентарю, прибирання
приміщень, ремонт і технічне обслуговування устаткування, перевірка засобів
вимірювання, навчання персоналу, боротьба з гризунами та ін.;
• процедуру моніторингу (стосовно управління небезпечними чинниками);
• процедуру управління невідповідною продукцією;
• процедуру проведення внутрішніх перевірок системи НАССР;
• процедуру управління документацією (документами системи НАССР та реєстрованими даними);
• програми навчання персоналу.
7. Перелік і форми реєстрованих даних, що включають:
• дані моніторингу;
• відхилення і коригувальні дії;
• рекламації, претензії, скарги і випадки, зв’язані з порушенням вимог безпеки
продукції;
• звіти внутрішніх перевірок та ін.
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8. Перелік нормативної документації, яка встановлює вимоги до продукції, що випускається, до допоміжних і пакувальних матеріалів, методик проведення випробувань, виробничого середовища, інфраструктури.
Остаточна перевірка та оцінення системи НАССР здійснюється комісією органа з
сертифікації безпосередньо на підприємстві.
До складу комісії включаються експерти-аудитори НАССР і технічні експерти, що є фахівцями в оцінюваних галузях діяльності (технологи за галузями промисловості, мікробіологи, хіміки та інші фахівці).
Комісія оцінює:
• чи відповідає подана документація системи НАССР умовам виробництва;
• чи виконуються вимоги, встановлені в документації системи НАССР;
• чи проводяться заходи щодо забезпечення безпечності продукції в рамках діючої на підприємстві системи моніторингу, корегувальні та запобіжні дії.
У випадку, якщо комісією буде зареєстрована хоча б одна суттєва невідповідність,
пов’язана з можливістю появи недопустимого небезпечного чинника, висновок за результатами сертифікації вважається негативним.
За позитивних результатів підприємству видається сертифікат на систему НАССР.
Інспекційний контроль за сертифікованою системою НАССР здійснюється органом
з сертифікації протягом усього терміну дії сертифіката відповідності.
Плановий інспекційний контроль здійснюється відповідно до щорічного графіка інспекційного контролю з встановленою періодичністю.
Позаплановий інспекційний контроль проводиться у випадках:
• надходження обґрунтованої інформації про претензії до безпечності та якості
продукції, що виготовляється підприємством;
• надходження інформації про неправильне застосування сертифіката відповідності на систему НАССР;
• внесення суттєвих змін у документи системи якості, конструкторську, технологічну і нормативну документацію, організаційну структуру підприємства та
інших змін, які впливають на стабільність рівня безпечності та якості продукції, що виготовляється;
• появи необхідності перевірки усунення невідповідностей, виявлених під час
планового інспекційного контролю.
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Ця версія рекомендованого міжнародного Кодексу загальних принципів гігієни харчових продуктів включає додаток
«Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (НАССР) та настанови щодо її застосування», який прийнятий Комісією Кодекс Аліментаріус у 1997 році. Зміни стосовно обполіскування (VI.1.2) прийняті у 1999 році. Цей Кодекс був розісланий всім національним та асоційованим членам FAO та WHO як консультаційний документ, а кожен уряд
самостійно має вирішувати, як використовувати ці настанови.
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Люди мають право на безпечність і придатність для споживання харчових продуктів. Захворювання, спричинені харчовими продуктами та ушкодження від продуктів харчування в
кращому випадку неприємні; у гіршому випадку можуть бути смертельними. Але також можуть бути й інші наслідки. Спалахи захворювань, спричинені харчовими продуктами, можуть завдавати шкоди торгівлі та туризму, привести до втрати заробітку, безробіття і судових процесів. Псування харчових продуктів є марнотратством, яке дорого коштує і може несприятливо впливати на торгівлю і довіру споживачів.
Збільшується міжнародна торгівля харчовими продуктами і міжнародний туризм, приносячи важливу соціальну та економічну користь. Але таким способом легше поширюються
захворювання у світі. За останні два десятиліття в багатьох країнах відбулися значні зміни в
традиційному харчуванні, що викликало появу нових технологій виробництва, приготування
і розподілу харчових продуктів. Отже, ефективний гігієнічний контроль життєво необхідний
для запобігання несприятливих наслідків захворювань та ушкоджень, спричинених харчовими продуктами та їх зіпсованістю, для економіки і здоров’я людей. Кожен, включаючи фермерів і вирощувачів сільськогосподарської продукції, підприємців і виробників, продавців і
споживачів, відповідальні за забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів.
Ці загальні принципи встановлюють міцне підґрунтя для забезпечення гігієни харчових
продуктів і повинні використовуватися, в разі потреби, разом з кожним певним кодексом гігієнічної практики і нормативами мікробіологічних критеріїв. Цей документ відстежує весь
ланцюжок виробництва харчового продукту від первинного виробництва до кінцевого споживання, висуваючи на перший план ключові принципи контролю гігієни на кожному етапі.
Там де можливо, рекомендується застосовувати підхід, оснований на НАССР, для посилення
безпечності харчових продуктів, як зазначено в додатку «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (НАССР) та настанови щодо її застосування»*).
Заходи контролю, які подані в Загальних Принципах, визнані на міжнародному рівні як
суттєві умови для забезпечення безпечності та придатності для споживання харчових продуктів. Ці Загальні Принципи рекомендовані для урядів, представників промисловості (включаючи індивідуальних виробників первинного виробництва, підприємців, виробників, операторів у сфері послуг з харчових продуктів і роздрібних торговців), а також споживачів.

*)

Див. розділ 2 цього довідника - прим. упорядника.
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ЦІЛІ

Загальні принципи Кодексу гігієни харчових продуктів:
• визначити важливіші принципи гігієни харчових продуктів, застосовні до всього
ланцюжка виробництва продуктів (включаючи всі процеси від первинного виробництва до кінцевого споживання), для досягнення цілі, яка гарантує, що харчові продукти є безпечними і придатними для споживання людиною;
• рекомендувати підхід, оснований на НАССР як засобі для посилення безпечності
харчових продуктів;
• визначати як здійснювати ці принципи;
• подати настанови для певних кодексів, що зможуть знадобитися для секторів ланцюжка виробництва харчових продуктів, процесів чи товарів, щодо застосування
вимог гігієни, конкретно до цих сфер.
РОЗДІЛ II. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

II.1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

II.1.1. Ланцюжок виробництва харчових продуктів
Цей документ відстежує ланцюжок виробництва харчових продуктів від первинного виробництва до кінцевого споживання, встановлюючи необхідні гігієнічні умови для виробництва безпечного і придатного для споживання продукту. Цей документ надає основу для інших, більш конкретних кодексів (гігієнічних норм і правил), які застосовують для певних секторів харчового виробництва. Такі специфічні кодекси і настанови слід застосовувати разом
з цим документом, а також з додатком «Система аналізу небезпечних чинників і критичні
точки контролю (НАССР) та настанови щодо її застосування»*)
II.1.2 Роль урядів, промисловості та споживачів
Уряди можуть розглядати зміст цього документа і вирішувати, як краще потрібно здійснювати ці загальні принципи для того, щоб:
• адекватно захистити споживачів від хвороб чи ушкоджень, спричинених харчовими продуктами; політика має брати до уваги вразливість населення або наявність різних груп населення;
• надати гарантію того, що харчові продукти придатні для споживання людиною;
• підтримувати впевненість в якості іноземних товарів;
• надавати навчальні програми з охорони здоров’я, які ефективно доводять принципи гігієни харчових продуктів до виробників і споживачів.
Харчова промисловість повинна застосовувати гігієнічні принципи, визначені цим документом для того, щоб:
*)

144

Див. розділ 2 цього довідника прим. упорядника.

Додаток А. Кодекс загальних принципів гігієни харчових продуктів

•
•

виготовляти харчові продукти, які є безпечними і придатними для споживання;
бути упевненим у тім, що споживачі мають чітку і зрозумілу інформацію, подану
на етикетці чи іншим способом, яка зробить їх здатними захистити продукт від
забруднення і росту/виживання патогенних мікроорганізмів за допомогою належного зберігання, поводження та приготування;
• підтримувати впевненість в якості іноземних харчових продуктів.
Споживачі повинні усвідомити свою роль, дотримуючи відповідних інструкцій і застосовуючи належні гігієнічні заходи.
II.2 ЗАСТОСУВАННЯ

Кожен розділ цього документа встановлює як цілі, які повинні бути досягнуті, так і доцільність цих цілей для досягнення безпечності та придатності харчових продуктів для споживання.
Розділ III охоплює первинне виробництво і пов’язані з ним процедури. Хоча принципи
гігієни для різних продуктів можуть значно відрізнятися і слід застосовувати певні кодекси в
конкретних випадках, у цьому розділі даються деякі загальні вказівки. У розділах IV і Х
встановлені загальні гігієнічні принципи, що застосовні до всього ланцюжка виробництва
харчових продуктів, включаючи їхній продаж. Розділ ІХ також включає інформацію, необхідну для споживачів, визнаючи важливу роль споживачів для підтримки безпечності та придатності харчових продуктів.
Крім того, не виключені ситуації, коли деякі специфічні вимоги, що містяться в цьому
документі, не застосовні. Фундаментальним питанням у кожному випадку є «Що є необхідним і прийнятним для забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів для споживання?»
Текст вказує, де такі питання ймовірніше всього можуть виникати, використовуючи
фрази «де необхідно» чи «де прийнятно». На практиці це означає, що хоча вимога в цілому
прийнятна і підходить, проте бувають такі ситуації, коли вона не є такою, якщо це стосується
забезпечення безпечності харчових продуктів. Для прийняття рішення щодо необхідної вимоги слід зробити оцінення ризику, переважно в рамках НАССР. Цей підхід дозволяє застосовувати викладені в документі вимоги, вільно та розумно з урахуванням загальних цілей
виробництва безпечних і придатних для споживання харчових продуктів. Таким чином береться до уваги широка розмаїтість діяльності і відмінність ступенів ризику, пов’язаного з
виробництвом. Додатковими настановами є кодекси для конкретних харчових продуктів.
II.3 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Кодексі застосовуються терміни, що мають такі визначення:
Чищення — видалення ґрунту, харчових залишків, бруду, жиру та інших небажаних речовин.
Контамінант (забруднювач) — будь-яка біологічна чи хімічна речовина, сторонній
предмет чи інші речовини, що не навмисно додані до продукту, які можуть ставити під загрозу безпечність або придатність харчового продукту для споживання.
Забруднення — потрапляння або наявність контамінанту в харчовому продукті чи його
оточенні.
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Дезінфекція — зменшення за допомогою хімічних речовин і/чи фізичних методів кількості мікроорганізмів у навколишньому середовищі до рівня, що не ставить під загрозу безпечність або придатність продукту.
Підприємство — будь-яка споруда чи місце, в яких з продуктом поводяться, і прилеглі
території, що управляються тією же самою адміністрацією.
Харчова гігієна — всі умови і заходи, потрібні для забезпечення безпечності та придатності продукту на всіх етапах виробничого ланцюжка.
Небезпечний чинник (небезпека) — біологічний, хімічний, фізичний чинник або умови
в продукті, які потенційно можуть заподіяти шкоду здоров’ю людини.
НАССР — система, за допомогою якої визначають, оцінюють і контролюють небезпечні
чинники, які важливі для безпечності харчових продуктів.
Працівник харчового виробництва — будь-яка особа, яка безпосередньо поводиться з
упакованими чи не упакованими харчовими продуктами, харчовим устаткуванням і посудом,
або предметами, що контактують з харчовими продуктами, і тому передбачається, що вона
повинна дотримуватися вимог харчової гігієни.
Безпечність продукту — гарантія того, що продукти не завдадуть шкоди споживачу під
час їхнього приготування або споживання, відповідно до їхнього призначення.
Придатність продукту — гарантія того, що продукти придатні для споживання, виходячи з їхнього призначення.
Первинне виробництво — такі етапи виробничого ланцюжка, які включають, наприклад, збирання врожаю, забій, доїння, риболовство.
РОЗДІЛ III.

ПЕРВИННЕ ВИРОБНИЦТВО

Цілі:
Первинне виробництво повинне управлятися таким способом, щоб гарантувати безпечність харчових продуктів та їхню придатність відповідно до призначення. У разі потреби, воно повинне:
– уникати використання ділянок, де навколишнє середовище є загрозою для
безпечності харчових продуктів;
– контролювати наявність контамінантів, гризунів, хвороб тварин і рослин
так, щоб уникнути загрози для безпечності харчових продуктів;
– уживати заходів щодо забезпечення на виробництві відповідних гігієнічних умов.
Доцільність:
Зменшити ймовірність виникнення ризику, який може несприятливо відбитися
на безпечності продукту або його придатності для споживання на подальших етапах
виробничого ланцюжка.
III.1. ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Слід враховувати потенційні джерела забруднення з навколишнього середовища. Зокрема, первинне виробництво харчових продуктів не слід розташовувати на території, де існу146
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ють потенційно шкідливі речовини, що може привести до недопустимого рівня таких речовин у харчових продуктах.
III.2 ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА СИРОВИНИ ДЛЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

На потенційний ефект первинного виробництва щодо безпечності та придатності харчових продуктів слід постійно звертати увагу. Зокрема, це включає визначення будь-якого етапу, де можлива велика ймовірність забруднення, і вживання заходів щодо її зменшення. Підхід, оснований на НАССР, може допомогти вжити таких заходів – див. «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (НАССР) та настанови щодо її застосування» (Додаток) *). Виробники повинні вживати, наскільки це реально, заходи:
• для контролю забруднення повітря, ґрунту, води, кормів, добрив (включаючи натуральні добрива), пестицидів, ветеринарних препаратів чи інших чинників, використовуваних у первинному виробництві;
• для контролю за станом здоров’я рослин і тварин, щоб виключити загрозу для
здоров’я людини через споживання харчових продуктів, або несприятливий вплив
на придатність продукту;
• для захисту сировини (джерел) для виробництва харчових продуктів від фекального чи іншого забруднення.
Зокрема, потрібно подбати про управління відходами і належне зберігання шкідливих
речовин. Важливою частиною первинного виробництва стають програми, що включають
етапи виробництва на фермі, метою яких є одержання безпечного продукту. Такі програми
слід підтримувати.
III.3 ПОВОДЖЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Потрібно здійснювати процедури для:
• сортування продуктів та їхніх компонентів для відділення матеріалу, явно не придатного для споживання людиною;
• видалення будь-якого небажаного матеріалу з дотриманням правил гігієни;
• захисту продуктів та їхніх компонентів від забруднення шкідниками, хімічними,
фізичними, мікробіологічними або іншими небажаними речовинами впродовж
періоду оброблення, зберігання і транспортування продукту.
Необхідно подбати про заходи для запобігання псування, які можуть включати контроль
температури, вологості та/або інші види контролю.
III.4 ЧИЩЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА НА ПЕРВИННОМУ
ВИРОБНИЦТВІ

Належні засоби обслуговування та процедури повинні бути на місці для гарантування, що:
• будь-який вид чищення та обслуговування виконані ефективно;
• необхідний ступінь особистої гігієни підтримується.

*)
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ПІДПРИЄМСТВО: ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цілі:
Залежно від сутності процесу виробництва і пов’язаних з ним ризиків приміщення, устаткування і засоби обслуговування слід розміщати, планувати і будувати так, щоб:
– мінімізувати забруднення;
– планування і розміщення дозволяли проводити належне обслуговування,
чищення, дезінфекцію і зменшували забруднення повітряним шляхом;
– поверхні та матеріали, зокрема ті, які знаходяться в безпосередньому контакті з харчовими продуктами, були нетоксичними і, за можливості, довготривалими та піддавалися чищенню та обслуговуванню;
– забезпечити наявність, у разі потреби, відповідних приладів для вимірювання температури, вологості та інших контрольованих параметрів;
– мати ефективний захист від доступу та сховищ гризунів.
Доцільність:
Потрібно звернути увагу на добрий проект, конструкцію, належне розташування і забезпечення відповідними засобами обслуговування з точки зору гігієни
для здійснення ефективного контролю за небезпеками.
IV.1 РОЗТАШУВАННЯ

IV.1.1 Підприємства
Потенційні джерела забруднення потрібно розглядати під час прийняття рішення стосовно розташування харчових підприємств поряд з ефективністю будь-яких раціональних заходів щодо захисту харчових продуктів. Ці підприємства не можна розташовувати в тих місцях, де після вживання заходів щодо захисту залишається загроза безпечності продуктів або
їхньої придатності. Зокрема, вони повинні бути розташовані далеко від:
• районів із забрудненим навколишнім середовищем і промисловою діяльністю, що
є загрозою забруднення харчових продуктів;
• районів із загрозою повеней, якщо не вжити відповідних заходів;
• районів, схильних до зараження гризунами;
• районів, де не можна ефективно звільнятися від відходів (твердих або рідких).
IV.1.2 Обладнання
Обладнання потрібно розташовувати, щоб:
• легко виконувати обслуговування і чищення;
• воно працювало відповідно до його призначення;
• воно сприяло виконанню належних гігієнічних норм, включаючи моніторинг.
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IV.2 ПРИМІЩЕННЯ ТА КІМНАТИ

IV.2.1 Планування та розташування
У разі потреби, внутрішнє планування та розташування харчових підприємств повинні
відповідати належним харчовим гігієнічним нормам, включаючи захист від перехресного забруднення під час і поза виробництва харчових продуктів.
IV.2.2 Облаштування та оснащення
Внутрішні компоненти харчових підприємств повинні бути з міцних матеріалів, які легко обслуговувати, чистити і, в разі потреби, піддавати дезінфекції. Зокрема, вони повинні
відповідати таким вимогам із забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів:
• поверхні стін, перегородок і підлоги повинні бути зроблені з непроникних матеріалів, що не виділяють токсинів;
• стіни і перегородки повинні мати гладку поверхню і висоту відповідно до вимог
виробничого процесу;
• підлоги повинні бути обладнані дренажною та очисною системами;
• стелі та джерела освітлення повинні бути мінімальними джерелами бруду, конденсату і пилу;
• вікна повинні легко митися і бути мінімальним джерелом забруднення, а також, за
можливості, захищатися знімними сітками від комах. Де потрібно, вікна повинні
наглухо зачинятися;
• двері повинні мати гладку непроникну поверхню, яка легко миється і, в разі потреби, дезінфікується;
• робочі поверхні, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами, повинні
бути в доброму стані, міцними, легко митися і дезінфікуватися. Вони повинні бути зроблені з гладких, непроникних матеріалів, інертних до продукту, мийних засобів і засобів дезінфекції за нормальних умов роботи.
IV.2.3 Тимчасові/пересувні приміщення і машини для виїзної торгівлі
Розглядувані тут приміщення і внутрішнє устаткування включають ринкові кіоски, машини для виїзної і вуличної торгівлі, тимчасові приміщення для торгівлі продуктами, такі як
малі і великі палатки.
Такі приміщення та їхня внутрішня структура повинні бути розташовані, сплановані і
споруджені так, щоб уникнути забруднення харчових продуктів і появи гризунів.
У разі застосування таких специфічних умов і вимог, будь-які ризики для гігієни харчових продуктів, пов’язані з таким устаткуванням, повинні відповідно контролюватися для забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів.
IV.3 ОБЛАДНАННЯ

IV.3.1 Загальні положення
Обладнання і тара (крім одноразової тари та упаковання), які контактують з харчовими
продуктами, повинні бути сконструйовані і виготовлені так, щоб, у разі потреби, їх можна
було мити, дезінфікувати та обслуговувати з метою уникнення забруднення харчових проду149
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ктів. Обладнання і тара повинні бути виготовлені з таких матеріалів, які б не створювали токсичного ефекту під час їхнього використання. У разі потреби, обладнання повинне бути
тривалого користування, розбиратися на частини для обслуговування, чищення, дезінфекції,
моніторингу і, наприклад, сприяти проведенню інспекції щодо наявності гризунів.
IV.3.2 Обладнання для контролю і моніторингу харчових продуктів
Додатково до загальних вимог, описаних у IV.3.1, обладнання для приготування, теплової обробки, охолодження, зберігання або заморожування продуктів слід конструювати так,
щоб можна було швидко досягти потрібної температури, необхідної для забезпечення безпечності продукту та його придатності, та ефективно її підтримувати. Таке обладнання повинне
дозволяти здійснювати спостереження і контроль за температурою. У разі потреби, таке
устаткування повинне мати ефективні засоби контролю і моніторингу вологості, повітряного
потоку та інших параметрів, спроможних впливати на безпечність або придатність продукту.
Ці вимоги повинні гарантувати, що:
•

шкідливі чи небажані мікроорганізми або їхні токсини знищені чи зменшені до
безпечного рівня або їх виживання і ріст ефективно контролюються;

•

у разі потреби, установлені на основі плану НАССР граничні значення, знаходяться під контрольним спостереженням,;

•

температурні та інші умови, потрібні для забезпечення безпечності та придатності
продукту, можуть бути швидко досягнуті та підтримані.

IV.3.3 Контейнери для відходів і неїстівних речовин
Контейнери для відходів, побічних продуктів, неїстівних чи небезпечних речовин повинні бути чітко позначені, відповідно сконструйовані та виготовлені, у разі потреби, з непроникних матеріалів. Використовувані для небезпечних речовин контейнери повинні позначатися і, в разі потреби, замикатися для запобігання навмисного чи випадкового забруднення
харчових продуктів.
IV.4 ЗАСОБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

IV.4.1 Водопостачання
Адекватна подача питної води з відповідними пристроями для її зберігання, розподілу і
контролю температури повинна бути на всіх етапах для забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів.
Питна вода повинна відповідати вимогам останнього видання Посібника з якості питної
води Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) або бути вищої якості. Непитна вода
(для використання, наприклад, гасіння пожежі, виробництва пари, охолодження та інших подібних цілях, де виключається забруднення харчових продуктів), повинна подаватися з окремої системи. Системи подачі непитної води повинні бути позначені, не з’єднуватися і не
мати зворотного сифонування в систему питної води.
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IV.4.2 Каналізація та видалення відходів
Повинні існувати відповідні системи та обладнання для каналізації та видалення відходів. Вони повинні бути сконструйовані та виготовлені так, щоб уникнути ризику забруднення харчових продуктів або системи подачі питної води.
IV.4.3 Чищення
Повинні бути відповідні спеціально сконструйовані пристрої для чищення харчових
продуктів, інвентарю та устаткування. Такі пристрої слід обладнати відповідним водопроводом для гарячої і холодної води.
IV.4.4 Засоби особистої гігієни і туалети
Щоб уникнути забруднення харчових продуктів мають існувати відповідні пристрої для
забезпечення належного ступеня особистої гігієни. Вони повинні включати:
• відповідні засоби для миття і сушіння рук, включаючи умивальники та водопровід
для гарячої і холодної (чи спеціально підтримуваної температури) води;
• туалети відповідної гігієнічної конструкції;
• відповідні змінні засоби гігієни для персоналу.
Такі засоби гігієни повинні бути зручно розташовані і позначені.
IV.4.5 Температурний контроль
Залежно від характеру виробничого процесу харчових продуктів вимагаються відповідні
пристрої для нагрівання, охолодження, варіння, заморожування продукту, для зберігання
охолоджених і заморожених продуктів, спостереження за температурою і, у разі потреби, контролю за кімнатною температурою для забезпечення безпечності та придатності харчових
продуктів.
IV.4.6 Якість повітря та вентиляція
Для роботи природної та механічної вентиляції слід вжити відповідні засоби, щоб:
• зменшити забруднення харчового продукту повітряним шляхом, наприклад, від
аерозолів і крапель конденсату;
• контролювати кімнатну температуру;
• контролювати запахи, які могли б вплинути на харчовий продукт;
• контролювати вологість для забезпечення безпечності та придатності харчових
продуктів у місцях, де це потрібно.
Вентиляційні системи повинні бути сконструйовані та виготовлені так, щоб повітря не
попадало із забруднених ділянок у чисті та, у разі потреби, вони повинні відповідним чином
обслуговуватися і чиститися.
IV.4.7 Освітлення
Відповідне природне і штучне освітлення повинне забезпечувати гігієнічні умови для роботи. Колір ламп має також велике значення. Інтенсивність світла повинна відповідати характеру роботи. Необхідно передбачити захист плафонів, щоб уникнути влучення уламків у разі
їхнього пошкодження.
IV.4.8 Зберігання
У разі потреби, слід забезпечити наявність сховищ для харчових продуктів, їхніх компонентів і нехарчових хімікатів (наприклад, чистильних матеріалів, мастильних матеріалів, палива).
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Де потрібно, сховища для харчових продуктів повинне бути сконструйоване і виготовлене так, щоб:
• можна було проводити відповідне обслуговування і чищення;
• не було доступу для гризунів;
• бути ефективним захистом від забруднення протягом зберігання продуктів;
• у разі потреби, мати навколишнє середовище, яке зменшує погіршення якості харчового продукту (наприклад, контроль температури і вологості).
Тип приміщення для зберігання буде залежати від властивостей продукту. Де потрібно,
слід мати ізольоване сховище для чистильних матеріалів і шкідливих речовин.
РОЗДІЛ V.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ

Цілі:
Виготовляти безпечні та придатні для споживання харчові продукти за допомогою:
– формулювання технічних вимог з урахуванням сировини, складу, переробки, доставки і споживчого використання, які відповідають даному виробництву і певним харчовим продуктам;
– проектування, впровадження, моніторингу і перегляду ефективних контрольних систем.
Доцільність:
Зменшити ризик виробництва небезпечних продуктів за допомогою запобіжних дій для гарантування безпечності та придатності харчових продуктів на відповідному етапі виробничого процесу, контролюючи небезпеки.
V.1 КОНТРОЛЬ ХАРЧОВИХ НЕБЕЗПЕК

Зайняті у виробництві харчових продуктів працівники, повинні здійснювати контроль
небезпек, використовуючи систему НАССР, а саме:
• ідентифікувати будь-які етапи виробництва, що є критичними для безпечності
харчових продуктів;
• застосовувати ефективні контрольні процедури на цих етапах;
• виконувати моніторинг контрольних процедур для забезпечення їхньої постійної
ефективності;
• переглядати застосовні контрольні процедури періодично та в разі змін виробничого
процесу.
Ці системи слід застосовувати на всьому ланцюжку виробництва для того, щоб тримати
під контролем виконання гігієнічних норм під час усього терміну зберігання продукту за допомогою належної розробки продукту і технологічного процесу.
Контрольні процедури можуть бути простими, такими як перевірка роботи обертального
калібрувального устаткування, або правильності показів дисплеїв холодильного устаткування. У деяких випадках придатною може бути система, яка основана на експертній пораді і
залученню документації. Модель такої системи безпечності харчових продуктів описана в
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додатку «Система аналізу небезпечних чинників і критичні точки контролю (НАССР) та
настанови щодо її застосування»*).
V.2 КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

V.2.1 Контроль часу і температури
Невідповідний контроль за температурою є однією з найбільш загальних причин захворювань, спричинених харчовими продуктами, і псування продуктів. Такий контроль включає
час і температуру приготування, охолодження, перероблення і зберігання. Для забезпечення
ефективного контролю за температурою системи повинні бути встановлені в тих місцях, що
є критичними для безпечності та придатності харчових продуктів.
Системи температурного контролю повинні брати до уваги:
• властивості харчового продукту, наприклад, його водну активність, кислотність,
вихідний рівень і типи мікроорганізмів;
• призначений термін зберігання;
• метод пакування і перероблення;
• кінцеве споживання продукту, наприклад, подальше варіння/обробка чи продукт готовий до вживання.
Такі системи повинні мати допустимі границі для часових і температурних відхилень.
Прилади для реєстрації температури слід перевіряти через періодичні інтервали часу і
тестувати на точність показів.
V.2.2 Особливі етапи виробництва
Іншими етапами, що забезпечують належну гігієну в процесі виробництва, є:
• охолодження;
• термічна обробка;
• опромінення;
• сушіння;
• хімічна консервація;
• вакуумне пакування чи пакування в модифікованій атмосфері.
V.2.3 Мікробіологічні та інші специфікації
Системи контролю, описані в V.1, пропонують ефективний спосіб забезпечення безпечності та придатності харчових продуктів. У разі застосування мікробіологічних, хімічних чи
фізичних специфікацій в будь-якій системі контролю безпечності харчових продуктів такі
специфікації повинні ґрунтуватися на наукових принципах і встановлювати, де потрібно,
процедури моніторингу, аналітичні методи та границі дії.
V.2.4 Мікробіологічне перехресне забруднення
Патогенні мікроорганізми можуть переноситися з одного продукту на інший, як під час
безпосереднього контакту між продуктами, так і працівниками харчового виробництва, поверхнями, що контактують з харчовими продуктами або через повітря. Сировина, необроблені продукти повинні бути ефективно відділені, фізично або в часі, від готових до вживання
продуктів з ефективним проміжним чищенням та дезінфекцією в разі потреби.
*)

Див. розділ 2 цього довідника - прим. упорядника.
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Доступ у виробничі приміщення має бути обмеженим або контрольованим. Там, де ризики особливо високі, доступ у виробничі приміщення має супроводжуватися зміною одягу. Персоналу слід одягати чистий захисний одяг і взуття та мити руки перед входом до приміщення.
Поверхні, інвентар, устаткування, кріплення і з’єднання повинні бути очищені та, в разі потреби, дезінфікуватися після оброблення або перероблення сирих продуктів, зокрема, м’яса і
свійської птиці.
V.2.5 Фізичне і хімічне забруднення
Повинні бути встановлені системи для запобігання забрудненню продуктів сторонніми
предметами, такими як скляні чи металеві уламки від устаткування, пил, шкідливі випари та
небажані хімікати. У процесі виробництва і перероблення повинні використовуватися відповідні детектори та пристрої для виявлення таких речовин.
V.3 ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТОВУВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Жоден вид сировини або інгредієнт не може бути допущений на підприємство, якщо відомо, що в ньому можуть бути наявні паразити, небажані мікроорганізми, пестициди, ветеринарні препарати чи токсини, сторонні речовини, кількість яких не можна зменшити до допустимого рівня використанням нормального сортування та/або переробленням. Повинні бути встановлені та застосовані специфікації на сировину, там де це доцільно.
Сировину або інгредієнти, у разі потреби, слід інспектувати і сортувати перед переробленням. Якщо потрібно, має бути проведений лабораторний аналіз для встановлення придатності для використання. Слід використовувати лише здорову, придатну сировину та інгредієнти.
Повинен бути ефективний обіг запасів сировини та інгредієнтів.
V.4 ПАКУВАННЯ

Конструкція паковання і пакувальні матеріали повинні відповідно захищати продукти
від забруднення, запобігати псуванню, і мати належне марковання. Пакувальні матеріали або
гази, якщо вони застосовуються, повинні бути нетоксичними, не являти загрозу безпечності
та придатності харчових продуктів за певних умов зберігання і споживання. За потреби, оборотна тара повинна бути достатньо тривалого використання, легкою для миття і дезінфекції.
V.5 ВОДА

V.5.1 У контакті з харчовими продуктами
Лише питну воду слід використовувати під час поводження з харчовими продуктами та
перероблення, крім таких випадків:
• виробництво пари, пожежегасіння та інші подібні заходи, не пов’язані з харчовими продуктами;
• визначені процеси перероблення харчових продуктів (наприклад, охолодження);
• у приміщеннях з оброблення продуктів за умови, що це не несе загрози безпечності та придатності продукту (наприклад, використання чистої морської води).
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Оборотну воду для повторного використання слід обробляти і підтримувати в таких умовах, щоб не було ризику безпечності та придатності продукту після її використання. Процес
оброблення повинен належно контролюватися. Оборотна вода, яка не одержала подальшої обробки, і вода, відновлена після оброблення продуктів випарюванням або сушінням, може бути
використана за умови, що вона не завдає ризику безпечності та придатності продукту.
V.5.2 Як інгредієнт
Питна вода повинна використовуватися у всіх випадках, щоб уникнути забруднення
продукту.
V.5.3 Лід і пара
Лід виготовляють з води, що відповідає вимогам V.5.1. Лід і пару слід виробляти і зберігати так, щоб захистити від забруднення.
Пара, використовувана для безпосереднього контакту з харчовими продуктами або поверхнями, що контактують з харчовими продуктами, не повинна становити загрозу безпечності та придатності харчового продукту.
V.6 УПРАВЛІННЯ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Необхідний тип управління і спостереження буде залежати від розміру підприємства,
характеру діяльності та типу харчових продуктів. Контролери та інспектори повинні володіти необхідними знаннями про принципи гігієни харчових продуктів і процеси виробництва,
щоб оцінити потенційні ризики, вжити необхідних запобіжних і коригувальних дії та гарантувати, що ефективний моніторинг і спостереження мають місце.
V.7 ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЗАПИСИ

У період, що перевищує термін зберігання продукту, повинні вестися і зберігатися відповідні записи про процес перероблення, виробництва і розподіл продукту. Документація
підвищує вірогідність і ефективність системи контролю безпечності харчових продуктів.
V.8 ПРОЦЕДУРИ ВІДКЛИКАННЯ ПРОДУКТУ

Менеджери повинні забезпечити на виробництві наявність ефективних процедур для забезпечення безпечності харчових продуктів, а також для здійснення повного і швидкого відкликання недоброякісної партії продукту з ринку. У тих місцях виробничого процесу, де
продукт був знятий з виробництва через загрозу для здоров’ю людей, інші продукти, які виготовлені в цих умовах і можуть становити подібну загрозу, слід оцінити щодо безпечності і
за потреби зняти з виробництва. Слід розглянути заходи щодо попередження населення.
Відкликані продукти повинні знаходитися під спостереженням доти, доки вони не будуть
знищені, використані в інших цілях, крім харчового споживання; установлені безпечними для
споживання людиною, або перероблені так, щоб гарантувати їхню безпечність.
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ПІДПРИЄМСТВО: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
САНІТАРНА ОБРОБКА

Цілі:
Установити ефективну систему для:
– забезпечення адекватного і прийнятного технічного обслуговування та
чищення;
– контролю за гризунами;
– контролю за відходами;
– моніторингу ефективності технічного обслуговування і санітарної обробки.
Доцільність:
Сприяти неперервному ефективному контролю за небезпеками для харчових
продуктів, гризунами та іншими чинниками, ймовірними для забруднення харчових продуктів.
VI.1 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА САНІТАРНА ОБРОБКА

VI.1.1 Загальні положення
Приміщення та устаткування слід тримати в належному робочому стані і відповідних
умовах для:
•

полегшення проведення всіх санітарних процедур;

•

забезпечення призначеної роботи, особливо в критичних точках (див. п. V.1):

•

запобігання забруднення харчових продуктів, наприклад, металевою стружкою,
відшаруваннями штукатурки, уламками та хімікатами.

Чищення повинне видаляти харчові залишки і бруд, які можуть бути джерелами забруднення. Необхідні методи чищення і чистильні матеріали залежатимуть від профілю харчового підприємства. Після чищення може бути потрібна дезінфекція.
Мийні хімічні засоби слід застосовувати обережно, відповідно до інструкцій виробників
і зберігати окремо від харчових продуктів у контейнерах для запобігання ризику забруднення харчових продуктів.
VI.1.2 Процедури і методи чищення
Чищення може бути здійснене за допомогою окремого чи комбінованого використання
фізичних методів, таких як нагрівання, шкрябання, турбулентний потік, вакуумне чищення або
інших методів, без використання вода, і хімічних методів, що використовують мийні засоби,
луги або кислоти.
За потреби, процедури чищення будуть включати:
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•

видалення сміття з поверхонь;

•

застосування розчину з мийних засобів для розпушення ґрунту і шару бактерій та
їх тримання у розчині і суспензії;
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•

промивання водою, яка відповідає вимогам розділу ІV, для видалення розпушеного ґрунту і залишків мийних засобів;

•

сухе (хімічне) чищення або інші придатні методи для видалення і збирання залишків і сміття;

•

у разі потреби дезінфекцію з наступним обполіскуванням, крім випадків, коли науково обґрунтовані інструкції виробника вказують на непотребу обполіскування.

VI.2 ПРОГРАМИ З ЧИЩЕННЯ

Програми з чищення і дезінфекції повинні гарантувати, що всі частини підприємства належним чином очищені та включати чищення чистильного устаткування.
Програми з чищення і дезінфекції повинні знаходитися під неперервним і ефективним
моніторингом і, де потрібно, документуватися.
Там де використовують письмові програми з чищення, вони повинні визначати:
•

місце, види устаткування та інвентар, що підлягає чищенню;

•

відповідальність за виконання визначених завдань;

•

методи і частоту чищення;

•

контрольні заходи.

У разі потреби, програми повинні бути розроблені на основі консультацій з відповідними
експертами.
VI.3 СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ГРИЗУНАМИ

VI.3.1 Загальні положення
Гризуни становлять велику загрозу для безпечності та придатності харчових продуктів.
Гризуни можуть з’являтися в місцях зберігання харчових продуктів. Для запобігання створення сприятливого для гризунів середовища мають бути впроваджені адекватні гігієнічні
заходи. Добрі санітарні умови, інспекція вхідних матеріалів та адекватний контроль можуть
зменшити ймовірність розмноження гризунів і таким способом обмежити потребу використання пестицидів.
VI.3.2 Запобігання доступу
Споруди повинні утримуватися в доброму стані та умовах з метою запобігання доступу
гризунів і усунення потенційних ділянок їхнього розмноження. Отвори, дренажні труби та
інші ділянки, де можуть з’являтися гризуни, повинні бути закриті. Наприклад, дротяні сітки
на відкритих вікнах, дверях і вентиляторах зменшать проблему появи гризунів. Перебування
тварин на території фабрик і переробних заводів, за можливості, слід виключати.
VI.3.3 Місця розмноження і зараження
Наявність харчових продуктів і вода сприяють скупченню і розмноженню гризунів. Потенційні джерела харчових продуктів слід зберігати в спеціальних контейнерах, захищених
від проникнення гризунів та/чи установлених вище рівня підлоги і віддалених від стін. Як
усередині, так і поза приміщенням харчові продукти повинні утримуватися в чистоті. За можливості, відходи повинні зберігатися у закритих, захищених від гризунів контейнерах.
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VI.3.4 Моніторинг і виявлення
Підприємства і прилеглі території слід постійно обстежувати для виявлення місць зараження гризунами.
VI.3.5 Знищення
Вогнища зараження гризунами повинні бути ліквідовані негайно, виключаючи несприятливий вплив на безпечність і придатність харчових продуктів. Оброблення хімічними, фізичними чи біологічними речовинами слід проводити без загрози для безпечності та придатності харчових продуктів.
VI.4 УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Для видалення і збереження відходів повинні бути створені відповідні умови. Не дозволяється нагромаджувати відходи у приміщеннях для переробки харчових продуктів, на складах та інших виробничих ділянках і прилеглих територіях, крім випадків, коли цього неможливо уникнути без порушення функціонування підприємства.
Контейнери для відходів повинні утримуватися в чистоті.
VI.5 ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНІТОРИНГУ

Для підтвердження ефективності санітарні системи повинні піддаватися моніторингу,
періодичній перевірці за допомогою таких засобів як аудиторський передексплуатаційний
огляд, або, де можливо, взяття мікробіологічних проб із навколишнього середовища та з поверхонь, що контактують з харчовими продуктами. Санітарні системи повинні регулярно переглядатися та адаптуватися до обставин, що змінилися.
РОЗДІЛ VII.

ПІДПРИЄМСТВО: ОСОБИСТА ГІГІЄНА

Цілі:
Гарантувати, що особи, які мають безпосередній чи опосередкований контакт
з харчовими продуктами, не зможуть забруднити їх через:
– підтримання відповідного ступеня особистої чистоти;
– відповідну поведінку та роботу.
Доцільність:
Особи, які не підтримують відповідного ступеня особистої чистоти, мають різні захворювання або невідповідно поводяться, можуть забруднити харчові продукти і заразити різними хворобами споживачів продуктів.
VII.1 СТАН ЗДОРОВ’Я

Особи, які перенесли які-небудь захворювання або підозрювані в цьому, або особи, які є
носіями якого-небудь захворювання чи ушкодження, що можуть передаватися через харчові
продукти, не повинні допускатися на жодні ділянки з оброблення харчових продуктів, якщо
є ймовірність того, що вони можуть заразити харчові продукти. Будь-яка особа, яка заразила158
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ся, повинна негайно повідомити адміністрацію про своє захворювання або симптоми захворювання.
Слід провести медичне обстеження працівника харчового виробництва, якщо це вказано
клінічним чи епідеміологічним оглядом.
VII.2 ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УШКОДЖЕННЯ

Умови, про які необхідно повідомляти адміністрацію, і які можуть вимагати медичного
обстеження та/або недопущення до поводження з харчовими продуктами, включають:
• жовтяниця;
• понос чи діарея;
• блювота;
• лихоманка;
• фарингіт;
• інфекційні ураження шкіри (фурункули, порізи та ін.);
• вушні, очні та носові виділення.
VII.3 ОСОБИСТА ЧИСТОТА

Працівники харчового виробництва повинні підтримувати високий ступінь особистої
чистоти і, де потрібно, носити відповідний захисний одяг, головні убори та взуття.
Порізи і рани, з якими працівникам дозволено продовжувати роботу, повинні бути покриті відповідним водонепроникним покриттям.
Працівники завжди повинні мити свої руки, коли особиста чистота може відбитися на
безпечності харчових продуктів, наприклад:
• на початку роботи з харчовими продуктами;
• відразу після туалету;
• після оброблення сирих продуктів або будь-яких забруднених матеріалів, де це
може привести до забруднення інших харчових продуктів; за можливості, вони
повинні уникати поводження з готовими до вживання харчовими продуктами.
VII.4 ОСОБИСТЕ ПОВОДЖЕННЯ

Особи, які працюють у сфері оброблення харчових продуктів, повинні утримуватися від
умов, що могли б привести до забруднення харчових продуктів, наприклад:
•

куріння;

•

плювання;

•

жування чи приймання їжі;

•

чхання чи кашляння на незахищені харчові продукти.

Особисті речі, такі як прикраси, годинники, шпильки або інші подібні предмети, не повинні надягатися або приноситися у зони поводження з харчовими продуктами, якщо вони
ставлять під загрозу безпечність і придатність харчових продуктів.
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VII.5 ВІДВІДУВАЧІ

Відвідувачі виробничих, обробних чи переробних ділянок повинні, у разі потреби, носити захисний одяг і дотримуватися інших положень особистої гігієни, зазначених у цьому
розділі.
РОЗДІЛ VIII. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Цілі:
У разі потреби повинні бути вжиті такі заходи щодо:
– захисту харчових продуктів від потенційних джерел забруднення;
– захисту харчових продуктів від пошкодження, що може привести до їхньої
непридатності для споживання;
– забезпечення такого навколишнього середовища, яке б ефективно контролювало ріст патогенних мікроорганізмів, мікроорганізмів псування і вироблення токсинів у харчових продуктах.
Доцільність:
Харчові продукти можуть бути забруднені або стати непридатними для споживання, якщо не будуть застосовані ефективні методи контролю під час транспортування, навіть за умови дотримання відповідних гігієнічних заходів на попередніх етапах ланцюжка виробництва продуктів.
VIII.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Харчові продукти повинні бути відповідно захищені під час транспортування. Тип засобів транспортування або контейнерів залежить від виду харчових продуктів і умов перевезення.
VIII.2 ВИМОГИ

У разі потреби, засоби транспортування і контейнери повинні бути сконструйовані і виготовлені так, щоб:
• вони не могли забруднити харчові продукти та паковання;
• вони були зручні для чищення та, в разі потреби, для дезінфекції;
• було можливим відділення різних харчових продуктів від нехарчових продуктів
під час транспортування;
• вони могли забезпечити ефективний захист від забруднення, включаючи пил і
дим;
• вони могли ефективно підтримувати температуру, вологість, атмосферний тиск та
інші умови, необхідні для захисту харчових продуктів від шкідливого та небажаного росту мікроорганізмів і псування, що може привести до непридатності продуктів для споживання;
• була можливість перевірки температури, вологості та інших параметрів.
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VIII.3 ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Засоби і контейнери для транспортування харчових продуктів повинні утримуватися у відповідній чистоті, бути справними та мати належний стан. У випадках, коли ті самі засоби транспортування чи контейнери використовують для транспортування різних харчових, а також нехарчових продуктів, слід проводити ефективне чищення і дезінфекцію між завантаженнями.
У разі потреби, особливо для перевезення продуктів наливом або навалом, контейнери і
засоби транспортування повинні бути відповідно сконструйовані та марковані для використання лише певних харчових продуктів.
РОЗДІЛ IX.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ І ПОІНФОРМОВАНІСТЬ СПОЖИВАЧА

Цілі:
Продукти повинні мати відповідну інформацію, щоб гарантувати:
– адекватну та доступну інформацію для кожного наступного працівника в
ланцюжку оброблення продукту, що дозволяє йому безпечно і правильно
поводитися, зберігати, переробляти, приготовляти і демонструвати продукт;
– легку ідентифікацію партії товарів і відкликання, у разі потреби.
Споживачі повинні мати достатні знання про гігієну харчових продуктів для:
– розуміння важливості інформації про продукт;
– індивідуального вибору відповідно до інформації;
– запобігання забрудненню, росту чи виживанню харчових патогенів через
правильне зберігання, приготування і використання.
Інформація для виробників чи торговців повинна чітко відрізнятися від інформації для споживачів, особливо на етикетках продуктів.
Доцільність:
Недостатня інформація про продукт та/або невідповідна поінформованість
про загальні правила гігієни харчових продуктів може привести до неправильного
поводження з продуктом на подальших стадіях виробничого ланцюжка. Таке неправильне поводження може спричинити захворювання або непридатність для
споживання продуктів, навіть за умови застосування відповідних гігієнічних контрольних заходів на попередніх етапах ланцюжка виробництва продуктів.
IX.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРТІЇ

Ідентифікація партії є важливим чинником у відкликанні продуктів, а також сприяє ефективному обігу запасів продуктів. Кожен контейнер з харчовим продуктом повинен бути незмінно маркований для встановлення виробника і партії. Для цих цілей застосовується Загальний стандарт Кодекс Аліментаріус на етикетування фасованих харчових продуктів
[CODEX STAN 1-1985, Перевид. 1 (1991)].
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IX.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Усі харчові продукти повинні супроводжуватися або мати відповідну інформацію, що
дозволяє наступному працівнику в ланцюжку оброблення продукту безпечно і правильно поводитися, демонструвати, зберігати, готувати і використовувати продукт.
IX.3 ЕТИКЕТУВАННЯ

Фасовані харчові продукти повинні бути етикетовані зрозумілою інструкцією, що дозволяє наступному працівнику в ланцюжку оброблення продукту безпечно і правильно поводитися, демонструвати, зберігати, готувати і використовувати продукт. Для цих цілей застосовується Загальний стандарт Кодекс Аліментаріус на етикетування фасованих харчових продуктів
[CODEX STAN 1-1985, Перевид. 1 (1991)].
IX.4 ОСВІТА СПОЖИВАЧІВ

Програми з санітарної освіти повинні охоплювати загальні правила гігієни харчових продуктів. Ці програми повинні дозволити споживачам розуміти важливість будь-якої інформації
про продукт, дотримуватися інструкцій, що супроводжують продукти, і робити інформаційний
відбір харчових продуктів. Особливо споживачі повинні бути інформовані про зв’язок між контролем часу/температури і захворюваннями.
РОЗДІЛ X.

НАВЧАННЯ

Цілі:
Особи, які мають безпосереднє чи опосередковане відношення до роботи з харчовими продуктами, повинні пройти навчання та/або одержати інструктаж з гігієни харчових продуктів на відповідному рівні.
Доцільність:
Навчання фундаментально важливе для будь-якої системи гігієни харчових
продуктів.
Невідповідний рівень навчання з гігієни харчових продуктів та/або інструктаж і контроль всіх осіб, що зайняті харчовою діяльністю, створюють потенційну
загрозу безпечності харчових продуктів та їхньої придатності для споживання.
X.1 ІНФОРМОВАНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Навчання з гігієни харчових продуктів є дуже важливим чинником. Весь персонал повинен усвідомлювати свою роль і відповідальність із захисту харчових продуктів від забруднення і погіршення якості. Особи, які мають справу з харчовими продуктами, повинні володіти необхідними знаннями і практичним досвідом у галузі гігієни харчових продуктів. Особи, які використовують сильно діючі хімікати для чищення або потенційно небезпечні хімічні засоби, повинні пройти навчання з безпеки їхнього застосування.
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X.2 ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Чинники для оцінювання необхідного рівня навчання включають:
• вид харчових продуктів, особливо їхню можливість протистояти росту патогенних
мікроорганізмів або мікроорганізмів псування;
• спосіб оброблення і пакування продуктів, включаючи можливість їхнього забруднення;
• тривалість і спосіб перероблення та/або подальшого приготування перед кінцевим
споживанням;
• умови зберігання харчових продуктів;
• передбачуваний термін зберігання продуктів перед споживанням.
X.3 ІНСТРУКТАЖ І КОНТРОЛЬ

Періодично потрібно проводити оцінення ефективності навчання та інструктажу, а також
щоденний контроль і перевірку для гарантування, що ці процедури ефективно виконуються.
Контролери та інспектори харчових виробництв повинні мати необхідні знання з принципів гігієни харчових продуктів і практичний досвід, щоб оцінити потенційні ризики і вжити необхідних заходів для усунення недоліків.
X.4 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчальні програми повинні періодично переглядатися та, у разі потреби, поновлятися.
Навчання має стати системою, щоб гарантувати знання всіх працівників харчового виробництва всіх процедур, необхідних для підтримки безпечності та придатності харчових продуктів.
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Додаток Б
ДИРЕКТИВА РАДИ 93/43/EEC
від 14 липня 1993 р.
про гігієну харчових продуктів
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, і,
зокрема, його статтю 100 А,
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Співпрацюючи з Європейським Парламентом(1),
Беручи до уваги думку Економічного і Соціального комітету(2) ,
З огляду на те, що вільний обіг харчових продуктів є істотною передумовою завершення
формування внутрішнього ринку; що цей принцип передбачає довіру до рівня безпеки випущених у вільний обіг харчових продуктів, призначених для споживання людиною, і, зокрема,
до їх санітарно-гігієнічного рівня на всіх стадіях приготування, перероблення, виготовлення,
пакування, складування, транспортування, розподілення, поводження та продажу чи надання
у розпорядження споживачу;
З огляду на те, що захист здоров’я людини є першорядною справою;
З огляду на те, що цей захист вже є предметом Директиви Ради 89/397/EEC від 14 червня
1989 р. про офіційний контроль харчових продуктів(3), а також більш конкретних правил у
цій галузі; що одним з головних завдань цього контролю є гігієна харчових продуктів; що
Директива 89/397/EEC спрямована на здійснення інспекційного контролю, відбору проб та
аналізу, і що її потрібно доповнити положеннями, націленими на підвищення рівня гігієни
харчових продуктів і на зміцнення довіри до рівня гігієни харчових продуктів, випущених у
вільний обіг;
З огляду на те, що з метою захисту здоров’я людини потрібно якомога швидше гармонізувати загальні правила гігієни харчових продуктів, яких повинні дотримуватися під час
приготування, перероблення, виготовлення, фасування, складування, транспортування, розподілення, поводження та продажу чи надання у розпорядження споживачу;
З огляду на те, що застосування аналізу потенційних ризиків, оцінювання ризиків та інших методів управління, які дозволяють ідентифікувати, контролювати та наглядати за критичними точками контролю, є визнаним засобом;
З огляду на те, що для певних категорій харчових продуктів можливим є прийняття мікробіологічних критеріїв і критеріїв контролю температури; що, у випадку їх прийняття, ці
критерії повинні відповідати загальновизнаним принципам у цій сфері;
З огляду на те, що державам-членам слід започаткувати та сприяти розробленню настанов з належної санітарно-гігієнічної практики, якими зможуть керуватися підприємства хар(1)

OJ No C 174, 23.11.1992.; OJ No C 150, 31.5.1993.
OJ No C 223, 31.8.1992, ст. 16.
(3)
OJ No L 186, 30.6.1989, ст. 23.
(2)
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чової промисловості, основаних, за необхідності, на рекомендованому міжнародному кодексі
загальних принципів гігієни харчових продуктів Комісії Кодекс Аліментаріус(4);
З огляду на те, що за підтримки держав-членів та інших зацікавлених сторін Комісія повинна докласти всіх зусиль для розроблення кодексів належної санітарно-гігієнічної практики, поширюваних, якщо доречно, на все Співтовариство, якими зможуть керуватися підприємства харчової промисловості;
З огляду на те, однак, що власники підприємства харчової промисловості несуть відповідальність за існуючі на ньому санітарно-гігієнічні умови; що у цьому випадку директива не
вимагає дотримання настанов з належної санітарно-гігієнічної практики, які не мають сили
закону;
З огляду на те, що з метою впровадження загальних правил гігієни харчових продуктів і
настанов з належної санітарно-гігієнічної практики слід рекомендувати застосування стандартів серії EN 2900;
З огляду на те, що дотримання загальних правил гігієни харчових продуктів повинне контролюватися згідно з Директивою 89/397/EEC компетентними органами держав-членів для
недопущення того, щоб харчові продукти, непридатні для споживання чи потенційно небезпечні для здоров’я людини, завдавали шкоди споживачеві;
З огляду на те, що власники підприємства харчової промисловості повинні впевнюватися у тому, що на ринку розміщуються лише харчові продукти, які не становлять жодного ризику для здоров’я людини, і що слід надати компетентним органам належні повноваження
для охорони здоров’я населення; що слід, однак, гарантувати законні права підприємств харчової промисловості;
З огляду на те, що доречно довести до відома Комісії ідентифікаційні дані про компетентні органи, які в державах-членах є відповідальними за офіційний контроль гігієни харчових продуктів,
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1
1. Ця Директива встановлює загальні правила гігієни харчових продуктів, а також способи підтвердження дотримання зазначених правил.
2. Ця Директива не суперечить положенням, прийнятим в рамках конкретніших правил
Співтовариства стосовно гігієни харчових продуктів. Протягом трьох років після прийняття
цієї Директиви Комісія вивчає зв’язки між конкретними правилами Співтовариства стосовно
гігієни харчових продуктів і правилами цієї Директиви; у разі потреби, вона вносить відповідні пропозиції.
Стаття 2
Для цілей цієї Директиви під наведеним нижче розуміють:
- гігієна харчових продуктів, далі як гігієна: будь-які заходи, необхідні для гарантування безпечності та нешкідливості харчових продуктів для здоров’я людини. Ці заходи охоплюють всі стадії, які відбуваються після первинного виробництва (останнє включає, наприклад, збирання врожаю, забій худоби і доїння) незалежно від того чи в процесі приготування,
(4)

Codex Alimentarius, том A. Рекомендований міжнародний кодекс загальних принципів харчової гігієни. Друга редакція (1985). Організація ООН з питань харчування і сільського господарства, Рим, 1988 р.
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перероблення, виготовлення, пакування, складування, транспортування, розподілення, поводження або продажу чи під час надання у розпорядження споживачеві.
- підприємство харчової промисловості: будь-яке підприємство, незалежно від форми
власності, яке здійснює один чи всі з таких видів діяльності (прибуткових чи неприбуткових): приготування, перероблення, виготовлення, пакування, складування, транспортування,
розподілення, поводження або продаж чи надання у розпорядження харчових продуктів.
- продукт харчування, який відповідає санітарно-гігієнічним правилам: продукт,
придатний для споживання людиною з точки зору гігієни.
Стаття 3
1. Приготування, перероблення, виготовлення, пакування, складування, транспортування, розподілення, поводження або продаж чи надання у розпорядження харчових продуктів
здійснюються так, щоб виконувалися правила гігієни.
2. Підприємства харчової промисловості ідентифікують будь-який аспект своєї діяльності, який є визначним для безпечності продуктів харчування, а також слідкують за тим, щоб
належні процедури безпеки були встановлені, впроваджені, дотримувались та актуалізувались, ґрунтуючись на нижченаведених принципах, використаних для розроблення системи
HACCP (аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю):
–

аналізувати потенційні харчові небезпеки операцій, що виконуються в межах діяльності
підприємства харчової промисловості,

−
−

ідентифікувати точки операцій, в яких можуть проявлятися харчові небезпеки,

−

визначати та впроваджувати ефективні процедури контролю та моніторингу у цих критичних точках,

−

періодично та при кожній зміні технологічних операцій переглядати аналіз харчових небезпек, критичних точок контролю та процедур моніторингу.

встановлювати, які з виявлених точок є критичними для харчової безпеки («критичні точки»),

і

3. Підприємства харчової промисловості дотримуються правил гігієни, викладених в
Додатку. Дозволи на відхилення від окремих положень Додатка можуть видаватися згідно з
процедурою, передбаченою статтею 14.
Стаття 4
Не порушуючи окремих правил Співтовариства, мікробіологічні критерії та критерії температурного контролю певних категорій харчових продуктів можуть прийматися згідно з
процедурою, передбаченою статтею 14, і після консультації з науковим комітетом з проблем
харчування людини, заснованим на підставі Рішення 74/234/EEC(1).

(1)

166

OJ No L 136, 20.5.1974, ст. 1.

Додаток Б. Директива Ради 93/43/ЕЕС про гігієну харчових продуктів

Стаття 5
1. Держави-члени сприяють розробленню настанов з належної санітарно-гігієнічної
практики, яких можуть добровільно дотримуватися підприємства харчової промисловості і
якими вони можуть керуватися для дотримання положень статті 3.
2. Якщо започатковано впровадження настанов з належної санітарно-гігієнічної практики, згадуваних в підпункті 1, їх розроблення повинне здійснюватися:

−

галузями харчової промисловості і представниками інших зацікавлених сторін, наприклад, відповідних органів влади і об’єднань споживачів,

−

після консультації з представниками кіл, інтереси яких можуть зазнавати суттєвого впливу, включаючи компетентні органи,

−

у разі потреби, посилаючись на рекомендований міжнародний кодекс загальних принципів харчової гігієни Комісії Кодекс Аліментаріус.

3. Настанови, згадувані в підпунктах 1 та 2, можуть розроблятися під егідою національної організації з стандартизації, наведеної в переліку 2 Додатка до Директиви Ради
83/189/EEC від 28 березня 1983 р., яка передбачає процедуру інформаційного забезпечення в
галузі стандартів і технічних регламентів(2).
4. Держави-члени оцінюють настанови з належної санітарно-гігієнічної практики, згадувані в підпунктах 1 та 2, з метою визначення, якою мірою їх можна вважати такими, що задовольняють положення статті 3.
5. Держави-члени передають Комісії настанови з належної санітарно-гігієнічної практики, які вони вважають такими, що задовольняють положення статті 3.
Комісія надає ці настанови у розпорядження держав-членів.
6. Якщо одна чи декілька держав-членів або Комісія вважають, що для цілей гармонізації може виявитися за необхідне розробити настанови з належної санітарно-гігієнічної практики на європейському рівні (далі як «європейські настанови з належної санітарногігієнічної практики»), Комісія проводить консультації з державами-членами в рамках постійного комітету з харчових продуктів відповідно до статті 14. Під час цих консультацій вивчається доцільність таких добровільних настанов у відповідних сферах чи для конкретних
видів діяльності і, якщо доведена необхідність цих настанов:

−

зазначаються сфера поширення, охоплений предмет і графік, передбачений для реалізації
таких добровільних настанов з урахуванням строків, необхідних для проведення консультацій з представниками кіл, чиї інтереси зазнають суттєвого впливу,

−

видається завдання для впровадження і/чи вдосконалення згадуваних добровільних настанов під егідою європейської організації з стандартизації.

і

7. Під час розроблення європейських настанов з належної санітарно-гігієнічної практики, згадуваних в підпункті 6, вживають всіх необхідних заходів для того, щоб:

−

ці настанови розроблялися представниками галузей харчової промисловості і представниками інших сторін, чиї інтереси зазнають суттєвого впливу, наприклад, компетентних
органів і об’єднань споживачів,

(2)

OJ No L 109, 26.4.1983, ст. 8. Останню зміну до Директиви внесено Рішенням 92/400/EEC (OJ No L 221, 6.8.1992,
ст. 55).
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−

зміст цих настанов відповідав положенням статті 3 і, у разі потреби, враховував рекомендований міжнародний кодекс загальних принципів харчової гігієни Комісії Кодекс Аліментаріус,

−

за своїм змістом ці настанови уможливлювали їх практичне застосування в межах Співтовариства для галузей харчової промисловості, яких це стосується,

−

бралися до уваги відповідні настанови з належної санітарно-гігієнічної практики, розроблені відповідно до підпунктів 1 - 3,

−

всі сторони, чиї інтереси зазнають суттєвого впливу від цих настанов, включаючи держави-члени, залучалися до консультацій, і щоб їх зауваження бралися до уваги.

8. Назви і реєстраційні дані європейських настанов з належної санітарно-гігієнічної
практики, розроблюваних згідно з процедурою, описаною в підпунктах 6 та 7, публікуються
в серії C Офіційного бюлетеня Європейських Співтовариств. Держави-члени дбають про те,
щоб до публікації означених настанов приверталася увага галузей харчової промисловості,
яких це стосується, а також відповідних органів на своїх територіях.
Стаття 6
Держави-члени рекомендують, якщо вважають це доречним, підприємствам харчової
промисловості застосовувати європейські стандарти серії EN 29000 з метою реалізації загальних правил гігієни і настанов з належної санітарно-гігієнічної практики.
Стаття 7
1. Держави-члени можуть, за дотримання Договору, актуалізовувати, змінювати чи вводити національні положення стосовно гігієни, які є конкретнішими від передбачених цією
Директивою за умови, що ці положення:

−
−

не менш суворі, ніж положення, наведені в Додатку,
не становлять обмежень, перешкод чи бар’єрів у торгівлі харчовими продуктами, виробленими відповідно до цієї Директиви.

2. Поки триватиме період встановлення деталізованих положень відповідно до статті 4,
держави-члени можуть актуалізовувати, змінювати чи вводити належні національні положення за дотримання Договору.
3. У випадках, передбачених в підпунктах 1 та 2, в яких держава-член вважає за необхідне прийняти новий законодавчий акт чи внести зміни до діючого законодавства, вона повідомляє Комісію та інші держави-члени про передбачені заходи з чітким викладенням обґрунтованих мотивів. Комісія проводить консультації з державами-членами в рамках постійного комітету з харчових продуктів, заснованим на підставі Рішення 69/414/EEC(1), якщо, на
її думку, ці консультації є корисними, або на прохання держави-члена.
Держава-член може вживати передбачуваних заходів тільки по закінченні трьох місяців
після такого повідомлення і за умови відсутності протилежної думки Комісії.
В останньому випадку, але до закінчення строку, згадуваного в абзаці вище, Комісія починає процедуру, передбачену статтею 14, з метою визначення чи можуть бути передбачува-

(1)
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ні заходи дозволені до застосування у разі внесення до них, за необхідності, відповідних
змін.
Стаття 8
1. Компетентні органи започатковують здійснення контролю відповідно до Директиви
89/397/EEC для забезпечення впевненості у тому, що підприємства харчової промисловості
дотримують положень статті 3 цієї Директиви і, за необхідності, будь-якого положення,
встановленого відповідно до статті 4 цієї Директиви. При цьому вони належним чином враховують настанови з належної санітарно-гігієнічної практики, згадувані в статті 5 цієї Директиви, відповідно до сфери поширення таких настанов.
2. Інспекційний контроль, здійснюваний компетентними органами, включає загальне
оцінювання потенційних небезпек стосовно безпечності харчових продуктів, пов’язане з видами діяльності підприємства. Особливу увагу компетентні органи приділяють критичним
точкам контролю, попередньо показаним підприємствами харчової промисловості, для визначення чи виконуються роботи з моніторингу та перевірки так, як це повинно бути.
Держави-члени дбають про те, щоб всі приміщення, використовувані для цілей виробництва харчових продуктів, інспектувалися в інтервали часу, ув’язані з ризиками, асоційованими з цими приміщеннями.
3. Компетентні органи забезпечують, щоб контроль харчових продуктів, які ввозяться в
Співтовариство, здійснювався відповідно до Директиви 89/397/EEC з метою гарантування
дотримання належних положень статті 3 цієї Директиви і, за необхідності, будь-якого положення, встановленого відповідно до статті 4 цієї Директиви.
Стаття 9
1. Якщо під час контролю, згадуваного в статті 8, компетентні органи констатують, що
недотримання положень статті 3 чи, за наявності, будь-якого положення, встановленого відповідно до статті 4, може негативно вплинути на безпечність чи нешкідливість харчових
продуктів для здоров’я людини, вони вживають адекватних заходів (наприклад, вилучення
і/чи знищення харчового продукту, закриття всього підприємства чи його частини на відповідний період часу).
Для того щоб визначити ризик відносно безпеки чи нешкідливості харчових продуктів
для здоров’я людини, слід враховувати природу харчового продукту, спосіб поводження з
ним чи його пакування і будь-які інші операції, яким піддають цей харчовий продукт до його
постачання споживачеві, а також умови впливання і/чи складування.
2. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб будь-яка фізична чи юридична особа, яку контролюють, мала право оскаржити санкції, вживані компетентним органом за результатами контролю.
Стаття 10
1. Якщо якась проблема санітарно-гігієнічного характеру, що може становити серйозну
загрозу для здоров’я людини, виникає чи поширюється на території третьої країни, Комісія, з
власної ініціативи чи на прохання держави-члена, невідкладно вживає, залежно від серйозності ситуації, таких заходів:
169

СИСТЕМА

НАССР

−

припинення ввезення товарів походженням з всіх чи з окремих регіонів третьої країни,
якої це стосується, і, за необхідності, з третьої країни, через яку здійснюється транзит,

−

встановлення конкретних умов для харчових продуктів, які походять з всіх чи з окремих
регіонів третьої країни, якої це стосується.

і/чи

2. Комісія може у передбаченому в пункті 1 випадку, вживати тимчасових охоронних
заходів щодо харчових продуктів, яких це стосується.
3. Комісія проводить консультації, крім нагальних випадків, з державами-членами перш,
ніж вжити заходів, згадуваних в пунктах 1 та 2.
4. Комісія невідкладно повідомляє Раду і держави-члени про будь-яке рішення, прийняте відповідно до пунктів 1 та 2.
Будь-яка держава-член може протягом тридцяти днів після повідомлення, згадуваного в
абзаці вище, передати рішення Комісії в Раду на розгляд. Рада, діючи кваліфікованою більшістю, може підтвердити, змінити чи скасувати рішення Комісії. Якщо Рада не прийме рішення протягом тридцяти днів, рішення Комісії визнається скасованим.
5. У випадку, коли держава-член офіційно поінформує Комісію про необхідність вжиття
охоронних заходів і коли остання не застосує положень пунктів 1 та 2, держава-член може
вжити тимчасових охоронних заходів відносно ввезення харчових продуктів.
Коли держава-член вживає тимчасових охоронних заходів, вона інформує про це інші
держави-члени і Комісію.
Протягом десяти робочих днів Комісія вносить це питання на розгляд постійного комітету
з харчових продуктів відповідно до процедури, передбаченої статтею 4, з метою прийняття
рішення про продовження, зміну чи скасування національних тимчасових охоронних заходів.
Стаття 11
1. Коли держава-член на основі нової інформації чи повторного оцінювання існуючої
інформації, має вагомі підстави підозрювати, що застосування положень, встановлених відповідно до статті 4, становить ризик медико-санітарного характеру, вона може призупинити
чи обмежити на певний період застосування на своїй території положень, про які йдеться.
Вона невідкладно інформує про це інші держави-члени і Комісію з викладенням мотивів свого рішення.
2. Комісія оперативно вивчає мотиви держави-члена, згадувані в пункті 1, в рамках постійного комітету з харчових продуктів, проголошує свою думку і вживає потрібних заходів
згідно з процедурою, передбаченою статтею 14.
Стаття 12
Держави-члени призначають компетентні органи, на яких покладається відповідальність
за здійснення офіційного контролю гігієни, і повідомляють їх Комісії.
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Стаття 13
Відповідно до процедури, передбаченою статтею 14, можуть прийматися зміни до порядку посилань на міжнародні стандарти, наприклад, стандарти Комісії Кодекс Аліментаріус, які містить ця Директива.
Стаття 14
Комісії допомагає постійний комітет з харчових продуктів, далі «комітет».
Представник Комісії вносить на розгляд комітету проект заходів, які мають бути вжиті.
Комітет складає свій висновок щодо цього проекту у термін, який голова комітету може
встановлювати залежно від нагальності розглядуваного питання. Висновок складається більшістю, передбаченою пунктом 2 статті 148 Договору відносно ухвалення рішень, які Рада
має приймати за пропозицією Комісії. Під час голосування в рамках комітету визначення результатів відбувається з урахуванням значущості голосів представників держав-членів, як це
визначено в вищезгаданій статті. Голова комітету не бере участі в голосуванні.
Комісія ухвалює розглядувані заходи, коли вони збігаються з думкою комітету.
Коли розглядувані заходи не збігаються з думкою комітету чи за відсутності думки, Комісія невідкладно подає на розгляд Ради пропозицію стосовно заходів, які мають бути вжиті.
Рада виносить рішення кваліфікованою більшістю.
Якщо по закінченні тримісячного терміну після передання справи на розгляд Ради остання не винесе офіційного рішення, запропоновані заходи ухвалюються Комісією, якщо
тільки Рада не висловиться простою більшістю голосів проти вищезгаданих заходів.
Стаття 15
Комісія, щонайпізніше 31 грудня 1998 р., подає до Європейського Парламенту та Ради
звіт, супроводжуваний будь-якою доречною пропозицією, про набутий в процесі застосування цієї Директиви досвід.
Стаття 16
Держави-члени вводять в дію необхідні законодавчі, регламентувальні та адміністративні положення для забезпечення відповідності цій Директиві щонайпізніше у тримісячний термін після її прийняття. Вони негайно інформують про це Комісію.
Коли держави-члени приймають ці положення, останні повинні містити посилання на
цю Директиву чи супроводжуватися таким посиланням під час їх офіційного публікування.
Способи, в які робиться це посилання, ухвалюються державами-членами.
Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного законодавства, які вони приймають у сфері, що регулюється цією Директивою.
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Стаття 17
Ця Директива адресується державам-членам.
Здійснено в Люксембурзі 14 червня 1993 року.
За Раду
Президент
Ж. Трейборг

ДОДАТОК
ПЕРЕДМОВА

1. Розділи V–X цього Додатка застосовуються до всіх стадій, що слідують за первинним
виробництвом: приготування, перероблення, виготовлення, пакування, складування, транспортування, розподілення, поводження і продаж чи надання у розпорядження споживачеві.
Інші розділи Додатка застосовуються:

−
−

розділ I - до всіх приміщень, крім тих, що охоплені розділом III,

−
−

розділ III - до всіх приміщень, перелічених в назві розділу,

розділ II - до всіх приміщень, де провадиться приготування, оброблення чи перероблення
харчових продуктів, крім тих, що охоплені розділом III, та їдалень,
розділ IV - до всіх транспортних засобів.

2. Слова «за наявності» та «у разі потреби», використовувані в цьому Додатку, означають «для цілей безпечності та нешкідливості харчових продуктів для здоров’я людини».
I
Загальні вимоги до приміщень (крім тих, що перелічені у розділі III)
1. Приміщення, в яких циркулюють харчові продукти, повинні бути чистими і в доброму
експлуатаційному стані.
2. За розташуванням, конструкцією, будовою та розмірами приміщення, в яких циркулюють харчові продукти, повинні:
а) легко піддаватися чищенню та/чи дезінфекції;
б) уможливлювати запобігання забрудненню, контактуванню з токсичними матеріалами, попаданню частинок в харчові продукти і утворенню небажаних конденсації та плісняви
на поверхнях;
в) уможливлювати застосування належної санітарно-гігієнічної практики і, зокрема, запобігання перехресному зараженню в період між та під час виконання робіт від харчових
продуктів, обладнання, матеріалів, води, вентиляції та персоналу, а також зовнішніх джерел
зараження, таких як комахи та інші шкідливі тварини;
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г) забезпечувати, в разі необхідності, температурні умови, які дозволяють переробляти
та зберігати продукти з дотриманням санітарно-гігієнічних правил.
3. Повинна бути в наявності достатня кількість раціонально розташованих умивальників
з вказівними написами, призначених для миття рук. Повинна бути в наявності достатня кількість туалетів, оснащених спуском води і під’єднаних до ефективної каналізаційної системи.
Туалети не повинні мати безпосереднього виходу до приміщень, в яких провадяться операції
поводження з харчовими продуктами.
4. Умивальники, призначені для миття рук, повинні постачатися гарячою та холодною
проточною водою і бути оснащені пристроями для гігієнічного миття та сушіння рук. За наявності пристроїв для миття харчових продуктів вони повинні бути ізольовані від пристроїв
для миття рук.
5. У приміщеннях повинна функціонувати адекватна та достатня вентиляція, природна
чи механічна. Слід забезпечити запобігання протіканню будь-якого потоку повітря із зараженої в чисту зону. Системи вентиляції повинні бути спроектовані так, щоб уможливлювався
легкий доступ до фільтрів та інших деталей для їх чищення чи заміни.
6. Всі санітарно-технічні установки, що є у приміщеннях, в яких циркулюють харчові
продукти, повинні бути оснащені адекватною вентиляцією, природною чи механічною.
7. Приміщення, в яких циркулюють харчові продукти, повинні мати достатнє природне
та/чи штучне освітлення.
8. Системи видалення відпрацьованої води та води комунально-побутового призначення повинні мати достатню пропускну здатність для задоволення всіх потреб; вони повинні бути спроектовані та побудовані так, щоб виключався будь-який ризик зараження харчових продуктів.
9. У разі потреби, повинна бути передбачена достатня кількість адекватних роздягалень
для персоналу.
II
Конкретні вимоги до приміщень, в яких готують, обробляють чи переробляють
харчові продукти (крім їдалень і приміщень, зазначених у розділі III)
1. У приміщеннях, в яких готують, обробляють чи переробляють харчові продукти (крім
їдалень):
а) підлогові покриття повинні бути в доброму експлуатаційному стані, легко піддаватися чищенню та, у разі потреби, дезінфекції. Це вимагає використання непроникних, неабсорбуючих, здатних до миття і нетоксичних матеріалів, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести компетентному органу, що інші використовувані
матеріали є також придатними. У разі необхідності, підлога повинна уможливлювати адекватне поверхневе видалення відходів;
б) поверхні стін повинні бути в доброму експлуатаційному стані, легко піддаватися чищенню та, у разі потреби, дезінфекції. Це вимагає використання непроникних, неабсорбуючих, здатних до миття і нетоксичних матеріалів, а також існування гладкої поверхні до висоти, яка відповідає виконуваним операціям, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести компетентному органу, що інші використовувані матеріали
також придатні;
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в) стелі, підвісні стелі та інше підвісне обладнання повинні бути спроектовані, побудовані та викінчені так, щоб запобігти забрудненню і зменшити конденсацію, появу небажаної
плісняви чи попадання частинок;
г) вікна та інші отвори повинні бути спроектовані так, щоб запобігти забрудненню. Ті
вікна, що можуть відчинятися назовні, повинні, у разі потреби, бути оснащені екранами для
захисту від комах, причому ці екрани повинні легко зніматися для чищення. Коли відчинення вікон може спричинити зараження харчових продуктів, такі вікна потрібно зачинити та
замкнути під час виробництва;
ґ) двері повинні легко піддаватися чищенню та, у разі потреби, дезінфекції. Це вимагає
використання гладких та неабсорбуючих поверхонь, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести компетентному органу, що інші використовувані
матеріали також придатні;
д) поверхні (включаючи поверхні обладнання), які контактують з харчовими продуктами, повинні бути в доброму експлуатаційному стані, легко піддаватися чищенню та, у разі
потреби, дезінфекції. Це вимагає використання гладких, здатних до миття та нетоксичних
матеріалів, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести
компетентному органу, що інші використовувані матеріали також придатні.
2. У разі потреби, передбачають адекватні пристрої для чищення та дезінфекції інструментів та робочого обладнання. Ці пристрої повинні бути виготовлені з корозійно стійких
матеріалів, легко піддаватися чищенню і забезпечуватися адекватним постачанням гарячою
та холодною водою.
3. У разі необхідності, передбачають адекватні пристрої для миття харчових продуктів.
Будь-яка мийка чи аналогічний пристрій для миття харчових продуктів повинні бути забезпечені адекватним постачанням питною водою, гарячою та/чи холодною залежно від потреб,
і повинні регулярно чиститися.
III
Вимоги до пересувних та/чи тимчасових приміщень
(таких як торговельні намети, виносні прилавки, машини для виїзної торгівлі),
до приміщень, переважно використовуваних як житлові будинки,
до приміщень, використовуваних час від часу для цілей харчування,
а також до торговельних автоматів
1. Такі торговельні точки, а також торговельні автомати встановлюються, проектуються,
будуються, чистяться та доглядаються так, щоб запобігти, наскільки це можливо, зараженню
харчових продуктів та існуванню комах чи інших шкідливих тварин.
2. Зокрема, там, де це необхідно:
а) передбачають належні установки для забезпечення адекватного рівня особистої гігієни (серед іншого, вони включатимуть установки, які дозволяють мити та сушити руки в санітарно-гігієнічних умовах, санітарно-гігієнічне устаткування і роздягальні);
б) поверхні, які контактують з харчовими продуктами, повинні бути в доброму експлуатаційному стані, легко піддаватися чищенню та, у разі потреби, дезінфекції. Це вимагає використання гладких, здатних до миття та нетоксичних матеріалів, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести компетентному органу, що інші використовувані матеріали також придатні;
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в) повинні бути передбачені адекватні засоби для чищення та, у разі потреби, дезінфекції інструментів та робочого обладнання;
г) повинні бути передбачені адекватні засоби для підтримання чистоти харчових продуктів;
ґ) повинна бути передбачена достатня кількість питної гарячої та/чи холодної води;
д) повинні бути передбачені адекватні засоби та/чи установки для зберігання та видалення, за дотримання санітарно-гігієнічних умов, небезпечних та/чи неїстівних речовин та
відходів у твердому чи рідкому стані;
е) повинні бути передбачені установки та/чи адекватні пристрої для утримання харчових продуктів в адекватних температурних умовах, а також для контролю цих умов;
є) харчові продукти повинні бути розміщені в таких місцях та умовах, які дозволяють
виключити, наскільки це можливо, будь-які ризики зараження.
IV
Транспорт
1. Багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери, призначені для транспортування харчових продуктів, повинні бути чистими і в доброму експлуатаційному стані, щоб
захищати харчові продукти від будь-якого зараження і крім того, вони повинні, у разі потреби, бути спроектовані та виготовлені так, щоб уможливлювати їх зручне чищення та/чи дезінфекцію.
2. Ці багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери повинні використовуватися виключно для транспортування харчових продуктів, якщо останні можуть бути заражені
у разі перевезення інших продуктів.
Харчові продукти, які постачаються наливом у рідкому стані або насипом у вигляді гранул чи порошку, повинні транспортуватися в багажних відділеннях та/чи контейнерах (цистернах), призначених для транспортування харчових продуктів. Контейнери повинні бути
марковані чітким та незмивним написом однією чи кількома мовами Співтовариства стосовно їх використання для транспортування харчових продуктів, чи написом «Винятково для харчових продуктів».
3. Коли багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери використовуються
для транспортування інших продуктів, поряд з продуктами харчування, чи для одночасного
транспортування різних харчових продуктів, продукти повинні, коли це необхідно, бути ізольовані одне від одного для запобігання ризику зараження.
4. Коли багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери були використані для
транспортування продуктів, що не є продуктами харчування, чи для транспортування різних
харчових продуктів, потрібно провести ефективне чищення між двома завантаженнями для
запобігання ризику зараження.
5. Харчові продукти, завантажені в багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери, повинні бути розміщені та захищені так, щоб максимально зменшити ризик зараження.
6. У разі потреби, багажні відділення транспортних засобів та/чи контейнери, призначені
для транспортування харчових продуктів, повинні уможливлювати підтримання належної
температури останніх і, якщо існує така потреба, бути спроектовані так, щоб контролювати
ці температури.
175

СИСТЕМА

НАССР

V
Вимоги до обладнання
Усі вироби, установки та обладнання, з якими контактують харчові продукти, повинні
бути чистими і:
а) повинні проектуватися, виготовлятися і експлуатуватися так, щоб максимально зменшити ризики зараження харчових продуктів;
б) контейнери та тара (крім одноразової) повинні проектуватися, виготовлятися та експлуатуватися так, щоб уможливлювати повне чищення та, у разі потреби, дезінфекцію, які є
достатніми з урахуванням їхнього функціонального призначення;
в) повинні монтуватися так, щоб уможливлювати зручне чищення оточуючої зони.
VI
Харчові відходи
1. Повинна бути виключена будь-яка можливість накопичення харчових та інших відходів у приміщенні, в якому циркулюють харчові продукти, якщо тільки цього не вимагає відповідне функціонування об’єкту.
2. Харчові та інші відходи повинні поміщатися в контейнери, оснащені запірним пристроєм, якщо тільки власники підприємств харчової промисловості не зможуть довести компетентному органу, що інші використовувані типи контейнерів також придатні. Контейнери
повинні мати відповідне конструктивне виконання, належним чином експлуатуватися та, у
разі потреби, легко піддаватися чищенню та дезінфекції.
3. Повинні бути вжиті всі належні заходи для видалення та зберігання харчових та інших
відходів. Ділянки для зберігання відходів повинні бути облаштовані та управлятися так, щоб
уможлювати підтримання постійної чистоти і запобігання доступу комах та інших шкідливих
тварин, а також зараженню харчових продуктів, питної води, обладнання та приміщень.
VII
Водопостачання
1. Питна вода повинна постачатися в достатній кількості, так, як це передбачено Директивою Ради 80/778/EEC від 15 липня 1980 про якість води, призначеної для споживання людиною(1). Ця питна вода повинна використовуватися, якщо це необхідно, для запобігання зараженню харчових продуктів.
2. Якщо потрібний лід, він повинен виготовлятися з води, яка відповідає технічним умовам, зазначеним в Директиві 80/778/EEC. Цей лід слід використовуватися кожного разу, коли
виникає необхідність, для запобігання зараженню харчових продуктів. Його виготовлення,
поводження з ним та його зберігання повинні здійснюватися за умов, що виключають можливість будь-якого зараження.

(1)

OJ No L 229, 30.8.1980, ст. 11. Останню зміну до Директиви внесено Рішенням 91/692/EEC (OJ No L 377, 31.12.1991,
ст. 48).
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3. Пара, використання якої передбачає безпосередній контакт з харчовими продуктами,
не повинна містити жодних речовин, що становлять небезпеку для здоров’я чи можуть спричинити зараження продукту.
4. Непитна вода, використовувана для виробництва пари, охолодження, пожежогасіння та
інших подібних застосувань, не пов’язаних з харчовими продуктами, повинна циркулювати в
окремих мережах, які уможливлюють чітку ідентифікацію і не мають з’єднань з системами постачання питної води чи виключають можливість перетікання непитної води в ці системи.
VIII
Особиста гігієна
1. Будь-яка особа, яка працює в зоні поводження з харчовими продуктами, повинна дотримувати високого рівня чистоти власного тіла та, у разі потреби, носити чистий та зручний
захисний одяг.
2. Жодна особа, відносно якої відомо чи існує підозра, що вона є носієм захворювання,
яке може передаватися через продукти харчування, чи яка має, наприклад, інфіковані рани,
інфекції чи ураження шкіри або діарею, не повинна за жодних обставин допускатися до роботи в зоні поводження з харчовими продуктами, коли існує ризик безпосереднього чи опосередкованого зараження харчових продуктів патогенними мікроорганізмами.
IX
Положення, які застосовуються до харчових продуктів
1. Підприємства харчової промисловості не повинні приймати жодного інгредієнта чи
сировину, відносно яких відомо чи є всі підстави припускати, що вони заражені паразитами,
патогенними мікроорганізмами або токсичними, гнилими чи сторонніми речовинами, такою
мірою, що після відбраковування та/чи процедур приготування чи перероблення, застосованих підприємствами з дотриманням правил гігієни, вони залишаються непридатними для
споживання людиною.
2. Сировина та інгредієнти, складовані на підприємстві, повинні зберігатися в адекватних умовах, які дозволяють уникнути будь-якого згубного псування і захисти їх від будьякого зараження.
3. Усі харчові продукти, які обробляються чи переробляються, складуються, пакуються,
виставляються і транспортуються, повинні бути захищені від будь-якого зараження, яке може зробити їх непридатними для споживання людиною, небезпечними для здоров’я чи вплинути на них так, що існуватимуть всі розумні підстави вважати їх такими, що не можуть
вживатися в цьому стані. Зокрема, розпоряджатися та/чи захищати харчові продукти слід
так, щоб максимально зменшити ризики зараження. Повинні бути розроблені адекватні методи боротьби з комахами та іншими шкідливими тваринами.
4. Сировина, інгредієнти, напівфабрикати та кінцеві продукти, які можуть сприяти розвиненню патогенних мікроорганізмів чи утворенню токсинів, повинні зберігатися за температур, які виключають ризик для здоров’я людини. Проте, за умов забезпечення безпечності
харчових продуктів, допускається на короткий час діставати продукти з таких температурних
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зон, якщо це потрібно з практичного погляду для поводження з продуктами під час їх виготовлення, транспортування, складування, демонстрування та використання.
5. Якщо харчові продукти повинні зберігатися чи використовуватися за низької температури, вони повинні охолоджуватися якомога швидше після останньої стадії термічного оброблення або, за відсутності термічного оброблення, після останньої стадії вироблення до
температури, яка виключає ризики для здоров’я людини.
6. Небезпечні та/чи неїстівні речовини, включаючи корми для тварин, повинні відповідним чином етикетуватися і зберігатися в окремих та надійних контейнерах.
X
Підготовка
Власники підприємств харчової промисловості впевнюються в тому, що працівники, зайняті на операціях з харчовими продуктами, працюють під наглядом досвідченого персоналу
і/чи мають підготовку в галузі харчової гігієни відповідно до їх професійної діяльності.
___________

178

Додаток В. Рекомендації ISO щодо застосування стандарту ISO 9001:2000 для харчової промисловості

Додаток В
РЕКОМЕНДАЦІЇ ISO ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО
СТАНДАРТУ ISO 9001:2000*) ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
(за стандартом ISO 15161:2001)

4 Система управління якістю
4.1 Загальні вимоги
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
4.1 Загальні вимоги
Організація повинна встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему управління
якістю і постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог цього державного стандарту.
Організація повинна:
а) визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їхнє застосування на всіх рівнях
в організації (див. 1.2);
б) визначити послідовність та взаємодію цих процесів;
в) визначити критерії та методи, необхідні для забезпечення результативності функціонування цих
процесів та управління ними;
г) забезпечити наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримання функціонування та
моніторингу цих процесів;
ґ) здійснювати моніторинг, вимірювання та аналізування цих процесів;
д) вживати заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення
цих процесів.
Організація повинна управляти цими процесами відповідно до вимог цього державного стандарту.
Якщо для будь-якого процесу, що впливає на відповідність продукції вимогам, організація вибирає
стороннього виконавця, вона повинна забезпечити контроль за такими процесами, який повинен бути
встановлений у системі управління якістю.
Примітка. Описані вище процеси, необхідні для системи управління якістю, повинні охоплювати
процеси, пов’язані з управлінською діяльністю, постачанням ресурсів, випуском продукції та вимірюваннями.

Організації, що працюють в секторі харчових продуктів та напоїв, повинні бути ознайомлені з цим важливим пунктом. Загальноприйнятою практикою є використання технологічних блок-схем та інших засобів для складання «макету» виробничого процесу, що є першою
стадією дослідження за HACCP, яка вимагає подібного підходу до виконання процесу. Структура системи управління якістю повинна бути прийнятною для організації, задовольняючи
її потреби настільки, наскільки це необхідно організації для задоволення потреб своїх споживачів. Система якості повинна забезпечувати чітку визначеність видам діяльності організації, які можуть впливати на якість та безпечність продукту (зазвичай, це означає «документування») та ефективність їх впровадження у життя. Корисними елементами при цьому є
*)

В Україні національним стандартом, який відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000, є ДСТУ ISO 9001–
2001. Ступень відповідності — ідентичний - прим. упорядника.
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відповідні зводи норм і правил (кодекси гігієнічної практики) та законодавчі вимоги, до
яких, наприклад, належать контроль ваги, аналіз небезпек, гігієна, належна виробнича практика (GMP) і належна лабораторна практика (GLP).
4.2 Вимоги до документації
4.2.1 Загальні положення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
4.2.1 Загальні положення
Документація системи управління якістю повинна містити:
а) документально оформлені політику та цілі в сфері якості;
б) настанову з якості;
в) задокументовані методики, які вимагає цей міжнародний стандарт;
г) документи, необхідні організації для забезпечення результативного планування, функціонування
та контролю процесів;
ґ) протоколи, які вимагає цей державний стандарт (див. 4.2.4).
Примітка 1. Термін «задокументована методика» в цьому міжнародному стандарті означає, що ця
методика є установленою, документально оформленою, впровадженою та актуалізованою.
Примітка 2. Обсяги документації системи управління якістю можуть бути різними для кожної
конкретної організації і зумовлени:
а) розміром організації та видами її діяльності;
б) складністю процесів та їх взаємодіями;
в) компетентністю персоналу.
Примітка 3. Документація може бути в будь-якій формі чи на будь-якому носії.

Документи, необхідні організації для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю, можуть включати чинні акти відповідного законодавства, пов’язані
з виробництвом харчових продуктів та напоїв. Ці законодавчі документи можуть охоплювати
такі сфери:
– безпеку;
– стандарти на склад (рецептуру) продуктів;
– метрологію;
– харчові добавки;
– ідентифікацію та простежуваність партій продукції;
– інформацію про маркування та пакування продукції.
Тут можна навести інші приклади, а також сюди можуть бути включені документи, розроблені споживачем (замовником)*).
*)

Англійський термін «customer» може перекладатися на українську мову як покупець, замовник, клієнт, постійний відвідувач. Основними завданнями будь-якої системи якості є задоволення потреб споживачів та інших зацікавлених сторін.
Ринкова орієнтація цих систем – першочергове завдання. Саме споживачі (внутрішні або зовнішні щодо системи якості)
своїм гаманцем голосують за життєздатність системи управління якістю. Саме покупці та споживачі на 100 % визначають
якість продукту. Я – споживач товарів та послуг, а не замовник. Саме мої вимоги (безпосередньо або через представників)
повинні бути враховані для підвищення якості конкретного продукту. Стосовно товарів повсякденного попиту споживач,
покупець та замовник, як основні складові розвитку ринку співпадають. Тому ринковій системі потрібен і ринковий понятійний апарат. Застосування терміна «замовник» скрізь в ДСТУ ISO 9001 викликає несприйняття деяких положень стандарту. Термін «споживач» більш вдалий до тексту стандарту, але залежно від контексту можна застосовувати і термін «замовник» - прим. упорядника.
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4.2.2 Настанова з якості
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
4.2.2 Настанова з якості
Організація повинна розробити та актуалізовувати настанову з якості, яка містить:
а) сферу застосування системи управління якістю, у тому числі деталізацію та обгрунтування будьяких вилучень (див. 1.2);
б) задокументовані методики, встановлені для системи управління якістю, або посилання на них;
в) опис взаємодії процесів системи управління якістю.

Вимога щодо розроблення настанови з якості зовсім не означає, що йдеться про документ найвищого пріоритету, який стоїть осторонь інших. Настанова з якості повинна чітко
описувати структуру системи управління якістю і, в ідеалі, служити «путівником» для всіх,
хто подорожуватиме по цій системі. Всі асоціації та зв’язки з іншими системами або документами, які можуть знадобитись для діяльності організації, повинні бути деталізовані в настанові з якості. Особливо важливим є зв’язок з документацією HACCP (наприклад, з планом
HACCP), тому зв’язок між дослідженням HACCP та настановою з якості має бути цілком
очевидним. Саме цей документ найчіткіше показує, як дослідження HACCP інтегрується з
системою управління якістю і як результати дослідження HACCP впроваджуються методами, звичайними для функціонування організації.
4.2.3 Управління документацією
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
4.2.3 Управління документацією
Необхідно здійснювати управління документацією системи управління якістю. Протоколи є документами особливого типу. Необхідно здійснювати управління ними відповідно до вимог, наведених у
4.2.4.
Повинна бути розроблена задокументована методика для визначення управлінських дій, необхідних
для:
а) затвердження документів як відповідних перед їх введенням в дію;
б) аналізування та, в разі потреби, актуалізації документів і нового їх затвердження;
в) забезпечення ідентифікації змін та статусу чинної переглянутої версії документів;
г) забезпечення наявності відповідних версій чинних документів у місцях застосування;
ґ) забезпечення розбірливості та простоти ідентифікації документів;
д) забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження і контролю за їхнім розповсюдженням;
е) запобігання ненавмисному використанню застарілих документів і застосування належної ідентифікації цих документів у разі їх зберігання в будь-яких цілях.

Інша документація (на паперовому чи електронному носії), яка використовується у харчовій промисловості продуктів та напоїв і може бути частиною системи управління якістю,
може включати:
a) специфікації (наприклад, на сировину, способи оброблення, рецептуру продуктів);
б) креслення (наприклад, оригінальні форми упаковки (малюнки на упаковці));
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в) чинні законодавчі акти та зводи норм і правил (кодекси гігієнічної практики);
г) інші документи зовнішнього походження (наприклад, інструкції з експлуатації обладнання);
ґ) план HACCP і документацію HACCP.
Все це також має підлягати контролю за документацією, хоча механізм контролю може
відрізнятись від того, що використовується для контролювання процедурних документів.
Помилки часто трапляються у випадку, коли рецепти та/чи специфікації зазнали перевидання, але зв’язок є недостатнім, і частина організації починає працювати за іншою версією.
Затвердження документів перед випуском (і наступне аналізування змін тією самою стороною) забезпечує відсутність протиріч змісту документів іншому документу в системі, відповідність цілям організації і узгодженість відповідальними особами. Ретельний аналіз документів перед випуском має ключове значення для створення задокументованої системи
управління якістю, яка має цінність, а не такої, яка є занадто адміністрованою і малокорисною щодо свого призначення.
Електронні документи, бази даних та системи включено до цього підпункту. Промисловість харчових продуктів та напоїв все більше використовує документи на електронних носіях і до них застосовуються ті самі правила, що і до будь-яких паперових документів.
4.2.4 Управління протоколами
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
4.2.4 Управління протоколами
Слід розробляти та актуалізовувати протоколи для надання доказів відповідності вимогам та результативності системи управління якістю. Протоколи повинні бути доступними, легкими для читання та
ідентифікації. Повинна бути розроблена задокументована методика для визначення управлінських дій
щодо забезпечення ідентифікації, збереження, захисту, доступу, терміну зберігання та вилучення протоколів.

Протоколи демонструють результативність системи управління якістю. Зберігання належних протоколів упродовж визначеного періоду часу, за умови контролю за ними, є дуже
важливою діяльністю. Якщо б організація через деякий час зазнала певних проблем, пов’язаних з продукцією чи процесом, малоймовірно, що без ефективних систем зберігання та пошуку протоколів можна було б навести будь-який доказ оперативного контролю або результатів випробувань.
У межах промисловості харчових продуктів та напоїв періоди зберігання протоколів
можуть встановлюватися за вимогою замовника, як правило, на підставі мінімального терміну зберігання продукту. Можуть також існувати обов’язкові нормативи, яких слід дотримуватися. Вони можуть змінюватися залежно від продуктів, починаючи з тих, що мають короткочасний термін зберігання (1-2 доби), до консервованих чи сушених продуктів, які є стійкими до оточуючої температури і термін зберігання яких може становити 2 роки. Навіть для
продуктів короткочасного зберігання претензії від споживачів можуть надходити після закінчення терміну зберігання, тому період зберігання протоколів є сферою, що потребує ретельного розгляду. Загальновстановлений період зберігання в декілька років може бути непри182
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датним для всіх вироблених протоколів. Тому рекомендується ретельний підхід до вибору
найоптимальнішого періоду зберігання для кожного ідентифікованого протоколу якості.
Особливого розгляду потребує зберігання протоколів системи управління (наприклад,
пов’язаних з внутрішніми аудитами, аналізуванням з боку керівництва, змінами у системі,
документацією HACCP), оскільки вони містять важливі історичні дані.
5 Відповідальність керівництва
5.1 Зобов’язання керівництва
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.1 Зобов’язання керівництва
Найвище керівництво повинне надавати докази виконання своїх зобов’язань щодо розроблення та
впровадження системи управління якістю і постійного поліпшення її результативності, використовуючи:
а) доведення до всіх рівнів в організації важливості задоволення вимог споживача, а також регламентувальних та законодавчих вимог;
б) формулювання політики у сфері якості;
в) забезпечення установлення цілей у сфері якості;
г) аналізування з боку керівництва;
ґ) забезпечення ресурсами.

ISO 9001 починається з чіткого викладення п’яти вимог, які безпосередньо вимагають
від «вищого керівництва» в межах організації демонструвати своє зобов’язання щодо ряду
принципів. Це стосується всіх видів промисловості, а не лише промисловості харчових
продуктів та напоїв. «Вищим керівництвом» може бути управлінська група найвищої ланки
на окремій виробничій ділянці або лідери міжнародної організації на глобальному рівні. У
будь-якому випадку, зрозуміло, що без очевидних зобов’язань на самому початку вся подальша робота зі створення, впровадження та підтримування системи якості буде надзвичайно складною.
У межах промисловості харчових продуктів та напоїв питанням надзвичайно важливим є
вимога щодо виробництва безпечних харчових продуктів з обумовленим рівнем якості і при
цьому економічно рентабельних.
Керівництво повинне взяти на себе зобов’язання щодо розроблення, підтримання та
управління системою HACCP, постійного поліпшення її ефективності та забезпечення необхідними ресурсами. Одним із завдань вищого керівництва є призначення членів робочої групи HACCP та сприяння їхній діяльності.
5.2 Орієнтація на споживача
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.2 Орієнтація на споживача
Для підвищення задоволеності споживачів найвище керівництво повинне забезпечити визначення і
виконання їхніх вимог (див. 7.2.1 та 8.2.1).
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Споживачем може бути безпосередній розповсюджувач товару, перевізник, будь-який
інший посередник на нижчих рівнях харчового ланцюга або ширша спільнота споживачів.
Внаслідок цього можуть існувати різні вимоги споживачів.
Примітка. Вимоги щодо потреб та очікувань споживача, або вимоги споживачів розглядаються в ISO 9001, а більш докладно наводяться в пп. 7.2.1 та 7.3.2.
Будь-які законодавчі вимоги, що стосуються діяльності організації, повинні бути ідентифіковані та введені у методи, за якими функціонує організація. Хоча законодавчі вимоги
різняться залежно від країни, ця промислова галузь має одну безумовну вимогу — виготовляти безпечні харчові продукти з мінімальним ризиком для здоров’я населення. Існує багато
законодавчих документів, що охоплюють цей аспект, і будь-який виробник продуктів харчування та напоїв юридично зобов’язаний дотримуватися їх.
Використання відповідної системи управління якістю, такої, як визначено в стандарті
ISO 9001, у поєднанні з належною увагою до процесів і контролю за ними, персоналом та
протоколами, можуть допомогти у доведенні відповідності вимогам споживачів.
5.3 Політика у сфері якості
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.3 Політика у сфері якості
Найвище керівництво повинне забезпечити, щоб політика у сфері якості:
а) відповідала меті організації;
б) містила зобов’язання щодо задоволення вимог та постійного поліпшення результативності системи управління якістю;
в) була основою для встановлення та перегляду цілей у сфері якості;
г) була поширеною та зрозумілою на всіх рівнях в організації;
ґ) аналізувалася з погляду її постійної придатності.

Політика організації повинна зазначати, що організація повністю усвідомлює, в якій ланці
ланцюга постачання харчових продуктів вона задіяна, включаючи посилання на вимоги харчової гігієни, безпечності та на інші аспекти якості харчових продуктів.
Місце у ланцюгу постачання харчових продуктів є важливим, оскільки компанії можуть
брати участь у первинному обробленні (отримуючи сировину безпосередньо від фермера чи
виробника сільськогосподарської продукції початкового оброблення) або виготовляти харчові інгредієнти. Організація повинна ретельно зважити свою відповідальність, залежно від
розміру та характеру своєї діяльності.
5.4 Планування
5.4.1 Цілі у сфері якості
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.4.1 Цілі у сфері якості
Найвище керівництво повинне забезпечити встановлення цілей у сфері якості, у тому числі спрямованих на задоволення вимог до продукції [див. 7.1 a)], відповідно до функцій та рівнів в організації. Цілі
в сфері якості повинні бути вимірними та узгодженими з політикою у сфері якості.
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Встановлення цілей у сфері якості по всій організації може здійснюватися шляхом внесення їх до загальної стратегії організації. Це стосується визначеної політики у сфері якості і
забезпечує цілі та завдання для різних функціональних підрозділів у межах організації. Важливо, щоб цілі були узгодженими у всій організації. Рекомендується, щоб цілі у сфері якості
вказували на природу небезпек, які організація вважає критичними для безпечності харчових
продуктів.
5.4.2 Планування системи управління якістю
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.4.2 Планування системи управління якістю
Найвище керівництво повинне забезпечити:
а) планування системи управління якістю з метою задоволення вимог, викладених у 4.1, а також цілей у сфері якості;
б) збереження цілісності системи управління якістю в процесі планування та впровадження
змін до неї.

Планування якості забезпечує чіткіше розуміння організацією вимог, що стоять перед
нею (вхідні параметри) і тому з більшою впевністю можливе успішніше задоволення їх (вихідні параметри). Це відображається усім процесним підходом ISO 9001. Методи планування
якості різняться, але, як правило, включають блок-схеми процесів, виробничі картки, плани
контролю якості, технічні умови (специфікації) на продукцію та визначення небезпеки. План
HACCP, що є результатом дослідження HACCP, повинен враховуватись під час планування
заходів. Як тільки будуть втілені перші два принципи HACCP (проведення аналізу небезпечних чинників і встановлення КТК) це можна буде використати як частину загального планування якості. Ця перша стадія повинна забезпечувати чітке уявлення того, які сфери потребують контролю і на якому рівні.
5.5 Відповідальність, повноваження та інформування
5.5.1 Відповідальність та повноваження
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.5.1 Відповідальність та повноваження
Найвище керівництво повинне забезпечити визначення відповідальності та повноважень і інформування про це в межах організації.

Слід пам’ятати, що управління якістю розповсюджується на кожну функцію по всій організації. Весь персонал повинен знати, яку роль кожен з них відіграє у здійсненні затвердженої політики і в досягненні встановлених цілей та задоволенні вимог споживача щодо
безпечності та якості продукції.
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5.5.2 Представник керівництва
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.5.2 Представник керівництва
Найвище керівництво повинне призначити одного з представників керівництва, на якого, незалежно
від інших обов’язків, повинна бути покладена відповідальність із наданням повноважень за:
а) забезпечення встановлення, впровадження та підтримання процесів, необхідних для системи
управління якістю;
б) звітування перед найвищим керівництвом про функціонування системи управління якістю і про
потребу її поліпшення;
в) забезпечення обізнаності з вимогами споживача в межах організації.
Примітка. Представник керівництва може також відповідати за забезпечення взаємодії з зовнішніми сторонами стосовно питань, пов’язаних з системою управління якістю.

Представника керівництва у питаннях повсякденного управління системою можуть підтримувати й інші особи, але він повинен залишатись центральною фігурою в аспекті контактів із зовнішніми органами з питань, що стосуються системи. Важливо уникати або усувати
потенційні джерела конфлікту інтересів з будь-якими іншими обов’язками, які може мати
представник керівництва. Перед представником керівництва стоїть вимога здійснювати ефективний зв’язок як з вищими, так і з нижчими рівнями по всій організації.
5.5.3 Внутрішнє інформування
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.5.3 Внутрішнє інформування
Найвище керівництво повинне забезпечити встановлення в організації належних процесів інформування та здійснення інформування про результативність системи управління якістю.

Добре внутрішнє інформування сприятиме результативному функціонуванню системи
управління якістю. Всі організації повинні забезпечувати встановлення шляхів для результативного внутрішнього інформування і щоб кожен знав про них. Запобіжні заходи, визначені
в рамках процедур аналізу небезпечних чинників і відхилень, включаючи контроль за продукцією, повинні бути відомими і доведеними до усіх відповідних рівнів і функцій.
У цьому секторі промисловості, як і в будь-якому іншому, особливо важливим є зрозуміле повідомлення про розроблення і впровадження нової продукції, зміну сировини, зміну
системи виробництва та обладнання, зміни у вимогах споживачів та інших вимогах, а також
зміни кваліфікації персоналу та меж відповідальності. Особливу увагу слід приділяти новим
законодавчим та нормативним вимогам, новим уявленням про ризики, новим небезпекам та
новим способам їхнього усунення.
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5.6 Аналізування з боку керівництва
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
5.6.1 Загальні положення
Найвище керівництво повинне із запланованою періодичністю аналізувати чинну в організації систему управління якістю для забезпечення її постійної придатності, адекватності та результативності.
Аналізування повинне охоплювати оцінювання можливостей поліпшення і визначення потреби в змінах
системи управління якістю, у тому числі політики та цілей у сфері якості.
Аналізування з боку керівництва слід оформлювати протоколами (див. 4.2.4).

5.6.2 Вхідні дані аналізування
Вхідні дані аналізування з боку керівництва повинні містити інформацію щодо:
а) результатів аудитів;
б) зворотного зв’язку зі споживачами;
в) функціонування процесів і відповідності продукції;
г) стану запобіжних та коригувальних дій;
ґ) дій за результатами попереднього аналізування з боку керівництва;
д) змін, які можуть впливати на систему управління якістю;
є) рекомендацій щодо поліпшення.

5.6.3 Вихідні дані аналізування
Вихідні дані аналізування з боку керівництва повинні містити будь-які рішення та дії, пов’язані з:
а) поліпшенням результативності системи управління якістю та її процесів;
б) вдосконаленням продукції згідно з вимогами споживача;
в) потребами в ресурсах.

На додаток до вищенаведеного переліку такі аналізування повинні враховувати, як мінімум, результати внутрішніх аудитів якості, коригувальних і запобіжних заходів, контроль за
постачальниками, скарги споживачів, гігієнічні умови, НАССР та інші показники (наприклад, статистичні дані про якість продукції) результативності системи управління якістю.
Аналізування з боку керівництва забезпечує загальний огляд діяльності компанії, тобто
чи напрямок руху компанії продовжує відповідати довготерміновим цілям та прагненням.
Аналізування з боку управління є традиційним методом для всіх компаній і для всіх секторів
промисловості. Спільною рисою є те, що успішні компанії використовують можливість під
час аналізування з боку керівництва, щоб розглянути з критичного боку результативність
своїх систем і внести зміни в ті речі, які не сприяють розвитку компанії.
Система управління якістю повинна забезпечувати, щоб усі заходи, які можуть позитивно вплинути на якість продукції, постійно визначались (що зазвичай означає документувалися) та ефективно впроваджувались у життя.
6 Управління ресурсами
6.1 Забезпечення ресурсами
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
6.1 Забезпечення ресурсами
Організація повинна визначити та забезпечити наявність ресурсів, необхідних для:
а) впровадження та актуалізації системи управління якістю та постійного поліпшення її результативності;
б) підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог.
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Одне із завдань групи НАССР полягає у забезпеченні керівництва кошторисною оцінкою необхідних ресурсів в аспекті часу, грошей та праці, що знадобляться для проведення
дослідження та впровадження НАССР.
6.2 Людські ресурси
6.2.1 Загальні положення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
6.2.1 Загальні положення
Персонал, залучений до робіт, що впливають на якість продукції, повинен бути компетентним, тобто мати належні освіту, професійну підготовку, кваліфікацію та досвід.

6.2.2 Компетентність, обізнаність та підготовка
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
6.2.2 Компетентність, обізнаність та підготовка
Організація повинна:
а) визначати необхідний рівень компетентності для персоналу, залученого до робіт, що впливають
на якість продукції;
б) організовувати підготовку або вживати інших заходів для задоволення цих потреб;
в) оцінювати ефективність вжитих заходів;
г) забезпечувати обізнаність персоналу щодо доцільності та важливості своєї діяльності і щодо свого внеску в досягнення цілей у сфері якості;
ґ) реєструвати дані стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду (див. 4.2.4).

У будь-якій організації важливо забезпечити, щоб всі завдання доручались найбільш
підготовленим у цій сфері особам. Сектор харчових продуктів та напоїв не є винятком з цього правила. Необхідний рівень компетентності персоналу повинен встановлюватись у координації із загальними політикою та планами у сфері якості. Може бути прийнятним, коли певні визначені види діяльності виконуватимуться персоналом, підготованим до базисного рівня; інші види діяльності можуть потребувати набагато вищого рівня підготовки. Дуже важливо щоб весь штат, який працює з харчовими продуктами, отримав підготовку на відповідному рівні щодо процедур гігієни.
Штат має бути відповідним чином підготованим і забезпеченим відповідними робочими
інструкціями/стандартами/специфікаціями/законодавчими актами (або будь-якими іншими
причетними до справи документами).
Підготовка до точного оцінювання або аналізу є важливою вимогою у цьому секторі.
Тип та рівень такої підготовки повинен відповідати загальним вимогам організації.
Необхідно визначати потреби у підготовці, і будь-яка прогалина у підготовці повинна
заповнюватись. Результативність підготовки слід оцінювати. Важливим є ведення обліку
підготовки у стислій формі. Можуть існувати такі робочі місця, на яких недоцільно мати на
руках письмові інструкції (через надмірні випаровування тощо). Отже, ефективне доведення
правильного способу дій за допомогою підготовки є дуже суттєвим.
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Працівники організації зі системою управління якістю повинні знати політику та цілі у
сфері якості (викладені зрозумілою мовою) і те, як їхні цілі можуть вплинути на якісні результати. Корисно роз’яснювати причини того, чому якусь дію слід виконувати саме так (наприклад, у чому підґрунтя гігієни, безпечності продукції), а також роз’яснювати, що може
трапитись, коли так не буде зроблено (наприклад, гниття, псування харчових продуктів). Виконання ефективного дослідження НАССР вимагає залучення необхідним чином підготованих людей. Сюди може входити підготовка з визначення небезпеки і пов’язаного з цим контролю, специфічного для кожного виду промисловості харчових продуктів та напоїв, або ж з
більш загального оцінювання найтиповіших небезпек та контролю за ними.
6.3 Інфраструктура
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
6.3 Інфраструктура
Організація повинна визначити, створити та підтримувати інфраструктуру, необхідну для досягнення відповідності продукції вимогам до неї. Інфраструктура може містити, наприклад:
а) будівлі, виробничі приміщення та відповідні інженерно-технічні споруди;
б) обладнання (з технічними і програмними засобами);
в) допоміжні служби (такі, як транспортні та комунікаційні).

До засобів обслуговування відносяться робочі зони, обладнання та служби, які підтримують та уможливлюють досягнення організацією визначених цілей щодо відповідності
продукції та безпечності харчових продуктів. У промисловості харчових продуктів та напоїв
належні проектування та обслуговування робочих зон сильно впливають на безпечність харчових продуктів. Невідповідні проект, побудова та розташування зон оброблення харчових
продуктів можуть вносити небезпеки для ведення процесів та/або безпосередньо для продукції, як це може робити невідповідна конструкція обладнання для процесів. Відповідне обслуговування обладнання також може забезпечувати, щоб процесам ніщо не загрожувало. Все
це має відповідати належній виробничій практиці та належній гігієнічній практиці.
6.4 Виробниче середовище
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
6.4 Виробниче середовище
Організація повинна визначити виробниче середовище, необхідне для досягнення відповідності вимогам до продукції, та управляти ним.

Організація повинна відповідним чином розглянути свої засоби та виробниче середовище, щоб її політика та заплановані цілі у сфері якості не ставились під загрозу. Може виникнути потреба в інформації, яка вимагається для ведення процесів, інформування споживачів,
постачальників і конкурентів.
Наведений далі перелік висвітлює певні аспекти, на доцільність яких слід зважати на
всіх стадіях від отримання сировини і до здавання готової продукції. Проте цей перелік не є
ані вичерпним, ані обов’язковим.
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а) Навколишнє середовище
Атмосфера, ґрунт, джерело питної води, дренаж, контроль за забрудненням та хвороботворними формами життя від мікробів до ссавців.
б) Приміщення
Всі приміщення, включаючи споруди для складування, виробничі приміщення, приміщення для особистої гігієни, пакування, оброблення, випробувань та відправки вантажів, а
також адміністративні приміщення неподалік необхідно оглядати, особливо з точки зору
гігієни.
в) Технологічне виробниче обладнання та допоміжні засоби
Сюди входять розпланування підприємства та конструкція обладнання з гігієнічної точки зору, а також необхідні для очищення процеси.
Обладнання слід належним чином обслуговувати, щоб забезпечити його здатність до
продовження роботи на визначеному стандартами рівні.
Особливу увагу необхідно приділяти точкам потенційного перехресного забруднення.
г) Персонал
Сюди відноситься забезпечення необхідним робочим одягом (костюми, взуття, головні
убори тощо) і навчання необхідним гігієнічним процедурам.
Належне робоче середовище включає в себе і такі чинники, які впливатимуть на можливість працівників результативно та безпечно працювати. Неувага до здоров’я та безпеки, погані умови роботи, неетична практика та невідповідні робочі методи – все це робитиме негативний вплив на виробництво якісної продукції.
ґ) Законодавство
Цей аспект охоплює вимоги доцільних законодавчих актів, що застосовуються до особистої гігієни персоналу та захисного одягу, які слід використовувати.
д) Обстеження здоров’я
Сюди входить затвердження процедур обстеження (визначених у законодавчому порядку або інакше) та застосування їх до персоналу, причетного до оброблення харчової продукції з огляду на безпечність продукту.
е) Відходи та побічні продукти
Слід розглянути питання відокремлення та утилізації подібних матеріалів.
є) Контроль за забрудненнями
7 Випуск продукції
7.1 Планування випуску продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.1 Планування випуску продукції
Організація повинна розробити процеси, необхідні для випуску продукції. Планування випуску
продукції повинне бути узгодженим з вимогами до інших процесів системи управління якістю (див. 4.1).
Під час планування випуску продукції організація повинна, залежно від конкретного випадку, визначити:
а) цілі у сфері якості та вимоги щодо продукції;
б) потреби в розробленні процесів і документів та забезпеченні ресурсами, специфічними для цієї
продукції;
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в) необхідні перевірку, затвердження, моніторинг, інспектування та випробування, специфічні для
продукції, а також критерії приймання продукції;
г) протоколи, необхідні для надання доказів того, що процес випуску і кінцева продукція задовольняють вимоги (див. 4.2.4).
Вихідні дані цього планування повинні бути у формі, яка відповідає прийнятому в організації методу виконання роботи.
Примітка 1. Документ, в якому визначають процеси системи управління якістю (у тому числі
процеси випуску продукції) , а також ресурси, застосовувані до конкретних продукції, проекту або контракту, можна називати “програма якості”.
Примітка 2. До розроблення процесів випуску продукції організація може також застосовувати
вимоги, наведені в 7.3.

Усі процеси в межах організації, які поєднуються для задоволення вимог споживача та
виконання затвердженої політики і планів, повинні ефективно плануватись, впроваджуватись
і підтримуватись. Результати планування якості можуть дати уявлення про типові методи
контролю, необхідні в межах процесу. Використання НАССР розглядається як міжнародно
визнаний метод виконання завдань з огляду на безпечність продукції. Результати дослідження НАССР та критичні точки контролю мають вводитись до планування процесів; це визначає критичні зони і точно показує, де вони знаходяться.
У промисловості харчових продуктів та напоїв всі процеси – від отримання сировини
через основний процес виробництва і аж до пакування, складування та відправки вантажів –
зазвичай легко визначати і простежувати. Проте процеси здійснюються через всю структуру
організації, через всі відділи і допоміжні служби, які підтримують основний процес виробництва. Хоча подібні види діяльності в таких сферах, як бухгалтерський облік, планування,
кадрова політика, адміністрування, можуть бути не такими помітними, як виробництво, і
можуть не потребувати спеціального обладнання, вони такою ж мірою важливі для безперебійного та результативного здійснення бізнесової діяльності і для виконання політики і планів, як і будь-який виробничий процес.
Подібні процеси потрібно чітко визначати, необхідно зрозуміти їх початок, кінець і
зв’язок з іншими процесами, слід встановити систему оцінювання процесів і вести відповідний облік. Це повертає нас назад до плану НАССР, в якому визначаються критичні точки контролю і методи їх контролювання.
Під час планування повинні враховуватись також і проблеми, які можуть виникнути в
процесі виконання процесів, а саме:
а) ризик перехресного забруднення
Ризики від забруднення необхідно розглядати і впроваджувати системи для зменшення
постійних ризиків (аналіз небезпечних чинників може бути частиною подібної системи). Таке слід розглядати для сировини, харчових добавок, напівфабрикатів та кінцевої продукції і
пакувальних матеріалів.
б) відмова системи автоматизованого контролю
Існують ситуації, коли відмова автоматизованого контролю чи комп’ютерних систем
можуть негативно вплинути на продукцію.
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7.2 Процеси, що стосуються споживачів
7.2.1 Визначення вимог щодо продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.2.1 Визначення вимог щодо продукції
Організація повинна визначити:
а) встановлені споживачем вимоги, у тому числі вимоги, пов’язані з постачанням і подальшим обслуговуванням;
б) не встановлені споживачем вимоги, але необхідні для визначеного чи передбаченого використання, якщо про таке відомо;
в) законодавчі та регламентувальні вимоги щодо продукції;
г) будь-які додаткові вимоги, визначені організацією.

Необхідно визначити потенційних користувачів та споживачів і вести задокументований
їх реєстр, наскільки це можливо, за кожною категорією продукції. Відомо, що групи споживачів для деякої продукції є особливо вразливими (наприклад, немовлята або діти, вагітні жінки, хворі, люди похилого віку та діабетики), і такі групи необхідно визначати і приділяти їм
постійну увагу.
Організація повинна, коли це доречно, підтверджувати результати оцінення, чи варто
включити умови зберігання та передбачене використання цими групами населення до критичних точок контролю.
Для забезпечення оптимальної безпеки споживачів необхідно зважати на можливість
непередбаченого оброблення продукції або його використання, надаючи інструкції з приготування і чітко маркуючи продукт.
Слід також визначити відповідні законодавчі та нормативні вимоги.
7.2.2 Аналізування вимог щодо продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.2.2 Аналізування вимог щодо продукції
Організація повинна проаналізувати вимоги щодо продукції до того, як візьме на себе зобов’язання
щодо постачання продукції споживачу (наприклад, подання тендерних пропозицій, прийняття контрактів
чи замовлень та змін до них). Це аналізування повинне забезпечити:
а) визначення вимог щодо продукції;
б) погодження розбіжностей між вимогами контрактів чи замовлень і попередньо викладеними вимогами;
в) здатність організації дотримуватися визначених вимог.
Результати аналізування та передбачені на його основі заходи, слід оформлювати протоколами
(див. 4.2.4).
Якщо подані споживачем вимоги документально не оформлені, організація повинна їх встановити
перш, ніж прийняти.
Якщо вимоги до продукції змінено, організація повинна забезпечити внесення змін до відповідних
документів і ознайомлення відповідного персоналу із зміненими вимогами.
Примітка. У деяких ситуаціях (наприклад, продаж через мережу Інтернет) офіційне аналізування
кожного споживача є нереальним. У такому разі можна проаналізувати пов’язану з продукцією інформацію, яку містять, наприклад, каталоги або рекламні матеріали.
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Елементи принципу 2 та принципу 3 з логічної послідовності для застосування НАССР
(визначення критичних точок контролю та встановлення критичних границь) можна
об’єднати. Як тільки блок-схема процесу буде встановлена, визначення КТК стане очевидним.
Часто замовник вказує у специфікації, які випробування слід виконати (мікробіологічні, хімічні тощо) і навіть може вказувати завдання та допустимі відхилення на продукцію.
У будь-якій ситуації, коли йдеться про тендери, контракти чи замовлення між постачальником та споживачем, застосовується перегляд контракту. Цей параграф стандарту ISO
9000 є ключовим для визначення вимог споживача і, що найважливіше, встановлює можливості компанії задовольнити такі вимоги.
Вимоги споживача змінюватимуться від простого замовлення на продаж стандартної
продукції, скасування укладеного довготермінового контракту, різноманітних вимог всупереч узгодженим наперед продажам і аж до вимог виробити продукцію згідно з технічними
специфікаціями продукції або специфікації контролю якості. Всі вимоги контракту необхідно узгодити між постачальником та споживачем, перш ніж контракт буде укладено. Якщо
постачальник не може задовольнити будь-яку або всі вимоги контракту, про це слід повідомити споживача. Методи, які використовуються для проведення огляду контракту, будуть
різнитися, але можуть включати в себе нотатки про телефонні повідомлення, інформацію
про замовлення на продаж, підписані тендерні документи, протоколи нарад або внутрішні
замовлення на продукцію, видані відділом комерції.
Слід звернути увагу на внутрішні взаємостосунки між споживачем і постачальником у
самій організації, принципи перегляду контракту однаково застосовуються і до цієї ситуації.
Необхідно також розглянути заходи захисту споживача від непередбаченого використання харчового продукту (можливо спричиненого неправильними умовами зберігання).
Відповідність чинному законодавству є необхідною вимогою до продукції. Коли йдеться
про експорт, потрібно приділяти увагу законодавчим вимогам кожної окремо взятої країни.
7.2.3 Зв’язок із споживачами
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.2.3 Зв’язок із споживачами
Організація повинна визначити і впровадити ефективні заходи щодо зв’язку із споживачами, у тому
числі:
а) інформування стосовно продукції;
б) опрацювання запитів, контрактів чи замовлень та змін до них;
в) зворотний зв’язок із споживачами, у тому числі реагування на їхні скарги.

Під час планування розгляду позову про повернення продукції слід призначити окрему
особу для управління цим процесом і для того, щоб ця особа була єдиною, хто контактує із
замовником та, за необхідності, зі споживачем.
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7.3 Проектування та розроблення
7.3.1 Планування проектування та розроблення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.1 Планування проектування та розроблення
Організація повинна планувати проектування та розроблення продукції і управляти ними.
Під час планування проектування та розроблення організація повинна визначити:
а) етапи проектування та розроблення;
б) необхідність аналізування, перевірки та затвердження на кожному етапі проектування та розроблення;
в) відповідальність та повноваження щодо проектування та розроблення.
Організація повинна управляти взаємодією різних груп, залучених до проектування та розроблення,
для забезпечення ефективного зв’язку та чіткого розподілу відповідальності.
У процесі реалізації етапів проектування та розроблення вихідні дані планування слід, у разі потреби, актуалізовувати.

Мета цього пункту стандарту ISO 9000 полягає у забезпеченні гарантії того, щоб специфікації матеріалів, процесів, упаковки, продукції та маркувань, які розробляються, відповідали потребам замовника (споживача). До такого процесу, крім технічних знань, потрібно залучати творчий потенціал, і схвалена система контролю за проектуванням повинна дозволяти використання цього потенціалу, але в рамках чітко визначеного набору процедур, що дозволяє управління і контроль за процесом.
Безпечність харчових продуктів повинна залишатись пріоритетним питанням під час
розроблення будь-якої продукції. Принцип 1 НАССР (проведення аналізу небезпечних чинників) та принцип 2 (визначення критичних точок контролю) є надзвичайно важливими в
цьому питанні. Застосування принципу аналізу небезпечних чинників упродовж проектування повинне допомогти у забезпеченні того, що новий продукт буде безпечним у межах можливостей виробництва певної компанії. Якщо приділити трохи більше часу цій фазі процесу,
щоб залагодити проблеми, перш ніж продукт піде у виробництво, то можна буде заощадити
час та гроші. Контроль за проектуванням теж можна пов’язати з принципом 3 НАССР (встановлення критичних границь).
Термінологія цього параграфу стандарту ISO 9000 може бути незнайомою для багатьох
у промисловості харчових продуктів та напоїв. Проте процеси, про які йдеться, є загальновживаними впродовж розроблення продукції. Наприклад, викладення замовнику в стислому
обґрунтуванні проекту продукції; призначення нарад після досягнення певного ступеня в
розробленні, на якому оцінюються розроблені зразки, перш ніж буде схвалений перехід до
наступної стадії розроблення; перевірка методом контрольного випробування або визначення терміну придатності, а також затвердження шляхом ринкових досліджень та остаточних
випробувань.
Порядок процесу проектування повинен забезпечувати встановлення відповідних контрольних меж, в яких адекватно контролюватимуться відповідні критичні точки.
Процес проектування за системою стандарту ISO 9001 має багато контрольних точок та
чинників, які впливають на розроблення та впровадження цілісної системи НАССР. Коли
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окремі принципи НАССР не визначені безпосередньо, все ще залишається чимало зв’язків з
процесом аналізу небезпеки в цілому.
7.3.2 Вхідні дані проектування та розроблення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.2 Вхідні дані проектування та розроблення
Вхідні дані, пов’язані з вимогами до продукції, повинні бути визначені і зареєстровані (див. 4.2.4).
Ці дані повинні містити:
а) функціональні та експлуатаційні вимоги;
б) застосовні регламентувальні та законодавчі вимоги;
в) у разі потреби, інформацію, одержану з попередніх аналогічних проектів;
г) інші вимоги, що є істотними для проектування та розроблення.
Ці вхідні дані слід аналізувати на їхню адекватність. Вимоги повинні бути повними, недвозначними
і не повинні суперечити одна одній.

Необхідно підготувати план, який описував би всі заходи розроблення. Ключові пункти,
які повинні вноситись до будь-якого плану, полягають у призначенні відповідальних за здійснення процесів розроблення та у визначенні всіх ключових етапів процесу. У міру того як
проект (або новий продукт, або нова рецептура) розвивається, необхідно коригувати план.
Існує багато вхідних параметрів проектування, пов’язаних з вимогами до продукції. Як
мінімум, сюди входять законодавчі та нормативні вимоги та будь-які вимоги, які
з’ясовуються в ході огляду контракту, наприклад, термін зберігання, вимоги до композиційного складу, стиль упаковки та цінові межі. Усі ці вхідні вимоги слід точно втілювати у процесі проектування, і будь-яку з них, що є суперечною або двозначною, потрібно терміново
обговорювати з відповідним персоналом, групою чи організацією.
7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.3 Вихідні дані проектування та розроблення
Вихідні дані проектування та розроблення слід подавати у формі, яка дає змогу їх перевірити стосовно вхідних даних проектування та розроблення, і схвалювати перед випуском.
Вихідні дані проектування та розроблення повинні:
а) відповідати вхідним вимогам проектування та розроблення;
б) забезпечувати необхідною інформацією процеси закупівлі, виробництва та надання послуг;
в) містити критерії приймання продукції або мати посилання на них;
г) установлювати характеристики продукції, які є істотними для її належного та безпечного використання.

Проблеми мають тенденцію виникати у зонах контакту між різними функціональними
групами, зазвичай через ускладнення з інформуванням і тоді, коли одна з груп не усвідомлює, що вона є частиною внутрішнього ланцюга «замовник-постачальник». Слід приділяти
увагу усвідомленню всіма учасниками процесу проектування поставлених перед ними вимог
та наявності ефективної системи інформування.
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Результат процесу розроблення (наприклад, новий продукт або нова рецептура) необхідно порівняти з встановленими критеріями для схвалення (такими як безпечність харчової
продукції, вимоги гігієни, належна виробнича практика та відповідність нормативам). Перевірку та затвердження нової продукції слід включати до плану розроблення. Таблиця В1 порівнює ці заходи, включаючи аналізування проекту.
Таблиця В1. Порівняння заходів з проектування
«Інструмент» контролю
за проектуванням

Як використовувати

Подальші зауваження

Аналізування

Коли це доречно, перевіряти просування виконання плану проектування у
порівнянні з ключовими параметрами.

Аналіз забезпечує розвиток справи за передбачуваним планом. В аналізуванні
можуть брати участь змішані групи з представників різних спеціальностей, таких
як персонал з розроблення, технічний персонал, при цьому слід вести записи.

Перевірка

Це процес постійний, який включає
випробовування на різних стадіях розвитку роботи чи порівняння з уже відомою і перевіреною продукцією.

Під час перевірки переконуються, що задоволення будь-яких вимог до продукції
можна довести, наприклад, під час офіційного аналізу поживності або складових речовин. Такі заходи повинні документуватись.

Затвердження

Виконується наприкінці процесу проектування для забезпечення того, щоб
новий продукт відповідав потребам
замовника.

Затвердження може відбуватись в розрахунку на певні цільові групи користувачів (наприклад, щодо дитячого харчування) або засобами ринкового випробовування. Мета заходу полягає у перевірці того, щоб усі заявлені вимоги замовника задовольнялись новим продуктом. Такі заходи повинні документуватись.

7.3.4 Аналізування проекту та розробки
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.4 Аналізування проекту та розробки
На відповідних етапах слід проводити систематичне аналізування проекту та розробки відповідно
до запланованих заходів (див. 7.3.1) із метою:
а) оцінювання відповідності результатів проектування та розроблення вимогам;
б) визначення будь-яких проблем і пропонування необхідних дій.
Учасниками такого аналізування повинні бути представники функціональних підрозділів, діяльність яких пов’язана з аналізованими етапами проектування та розроблення. Результати аналізування та
наступні дії слід реєструвати (див. 4.2.4).

Частота аналізувань і склад групи або хто саме з працівників проводитиме аналізування
— все це відрізнятиметься залежно від організації та, можливо, від кожного нового заходу з
проектування. Аналізування повинні забезпечувати, щоб процес проектування відповідав
вхідним вимогам та своїй меті.
7.3.5 Перевірка проекту та розробки
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.5 Перевірка проекту та розробки
Відповідно до запланованих заходів (див. 7.3.1) слід проводити перевірку для забезпечення впевненості в тому, що вихідні дані проектування та розроблення відповідають вхідним вимогам проектування
та розроблення. Результати перевірки та будь-які необхідні дії слід реєструвати (див. 4.2.4).
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У межах промисловості харчових продуктів та напоїв заходи з перевірки можуть включати в себе фізичні, хімічні, мікробіологічні випробування та випробування на термін зберігання, а також точні оцінювання окремими групами споживачів.
7.3.6 Затвердження проекту та розробки
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.6 Затвердження проекту та розробки
Затвердження проекту та розробки слід проводити відповідно до запланованих заходів (див. 7.3.1)
для забезпечення впевненості в тому, що розроблена продукція здатна задовольняти вимоги щодо встановленого або передбаченого використання, якщо вони відомі. Якщо це практично здійсненне, затвердження повинне передувати постачанню чи впровадженню продукції. Результати затвердження та будьякі необхідні дії слід реєструвати (див. 4.2.4).

Остаточне затвердження продукції повинне підтверджувати (або ні) прийнятність продукції для визначеної групи споживачів. У промисловості харчових продуктів та напоїв затвердження проекту може включати у себе ринкове випробовування, пробні виробничі серії
та випробовування запрошеними групами споживачів.
7.3.7 Управління змінами в проекті та розробці
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.3.7 Управління змінами в проекті та розробці
Зміни в проекті та розробці повинні бути ідентифіковані та зареєстровані. Ці зміни потрібно належно проаналізувати, перевірити, затвердити і ухвалити до їхнього впровадження. Аналізування змін у проекті та розробці повинне містити оцінювання впливу змін як на складові одиниці продукції, так і на вже
постачану продукцію.
Результати аналізування змін та будь-які необхідні дії слід реєструвати (див. 4.2.4).

За деяких обставин модифікація продукції може носити незначний характер, що не являтиме собою небезпеку для вимог споживача. У подібних випадках виникнення таких змін
може не вимагати повного виконання процесу проектування. Проте критерії і повноваження
для дозволу незначних модифікацій і методи перевірки та затвердження повинні бути
з’ясовані в рамках системи якості. Слід мати у наявності задокументовані процедури, що
описували б способи, якими проводиться контроль та перевірка впродовж проектування, щоб
задовольнялись вимоги до продукції.
Зміни, внесені до проекту після того, як було здійснено результативні заходи контролю
за проектуванням, є звичайною практикою. Аналізування заходів контролю за змінами має
бути доступним і забезпечувати, щоб будь-які зміни не впливали негативно на безпечність
продукції або методи виробництва чи не суперечили законодавчим нормативам.
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7.4 Закупівля
7.4.1 Процес закупівлі
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.4.1 Процес закупівлі
Організація повинна забезпечити відповідність продукції, яку закуповують, установленим закупівельним вимогам. Вид та масштаб контролю за постачальником та за закупленою продукцією повинні залежати від того, як впливає ця продукція на подальші процеси випуску та кінцеву продукцію.
Організація повинна оцінювати та вибирати постачальників, виходячи з їхньої здатності постачати
продукцію відповідно до вимог організації. Повинні бути встановлені критерії вибору, оцінювання та
повторного оцінювання. Результати оцінення та будь-які необхідні дії, передбачені за цими результатами, слід реєструвати (див. 4.2.4).

Під час закупівлі всіх матеріалів та послуг, які використовуються для задоволення вимог
замовника у процесі виробництва продукції, необхідний відповідний до цих матеріалів чи
послуг контроль стосовно готової продукції. У межах промисловості харчових продуктів та
напоїв сюди може входити таке:
а) інгредієнти;
б) апаратура для оброблення;
в) вода (стерилізація та оброблення води);
г) технічні засоби, обладнання, пакувальні та інші матеріали, що контактують з харчовими продуктами;
ґ) субпідрядні операції (наприклад, пакування за контрактом);
д) первинні виробники (тобто тваринництво, первинне оброблення зерна);
е) випробувальні та лабораторні послуги;
є) гігієнічні послуги (включаючи купівлю очисних хімікатів, які контактують з поверхнею продуктів) і контроль за забрудненням;
ж) навчання;
з) транспорт та розповсюдження;
и) складування (як сировини, так і готових продуктів).
Рівень контролю, який компанія бажає встановити над постачальником, буде залежати
від природи та передбачуваного використання матеріалу. Будь-що, що використовується як
інгредієнт чи безпосередньо контактує з продуктом, очевидно потребуватиме жорсткішого
контролю, аніж, наприклад, офісне обладнання. Слід пам’ятати, що декларації про відповідність вимогам законодавства не обов’язково означають, що компонент є безпечним.
Оцінка аналізу небезпеки процесу визначатиме, яку сировину та інші вхідні параметри
необхідно контролювати, що і буде «критичною точкою контролю» (КТК). Результатом цього може стати потреба у підвищенні рівня контролю за постачальником. Постачальників необхідно відбирати ретельно, повністю дослідивши їх здатність постачати матеріали та послуги відповідно до заявлених вимог організації. Критерії для прийняття постачальника на роботу повинні бути точно визначеними та задокументованими. Діяльність постачальника слід
контролювати за всіма параметрами, включаючи якість, доставку та термін придатності. Ор198
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ганізація повинна мати відповідну документацію на методи контролю, методи відбору постачальників та, якщо необхідно, на усунення невправних постачальників.
Закупівля продукції пов’язана з принципом 3 процесу НАССР (встановлення критичних
границь). Щоб визначити потенційні загрози для процесу, коли вже оцінено, потрібні або не
потрібні спеціальні процедури для процесу, що перебуває під контролем, необхідно звернути
увагу на сировину (всіх типів), що використовується в процесі. Розроблення належних специфікацій для сировини та залучення лише тих постачальників, які дотримуються цих специфікацій, забезпечить, щоб загрози не виникали на ранніх стадіях процесу і щоб не виявлялась необхідність на пізніших стадіях процесу вживати заходів для зниження таких загроз до
допустимого рівня.
7.4.2 Інформація стосовно закупівлі
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.4.2 Інформація стосовно закупівлі
Інформація стосовно закупівлі повинна описувати продукцію, яку необхідно закупити, у тому числі, залежно від конкретного випадку, вимоги до:
а) ухвалення продукції, процедур, процесів та обладнання;
б) кваліфікації персоналу;
в) системи управління якістю.
Організація повинна забезпечити адекватність установлених закупівельних вимог перш, ніж повідомляти про них постачальнику.

Інформація стосовно закупівлі може набувати форми замовлень на папері або електронному носії, усних замовлень чи попередньо визначеного графіку постачання. Будь-яке замовлення, незалежно від форми, має бути чітким і підтримуватись специфікацією купівлі. У
специфікації точно встановлюються вимоги організації і міститься допустима варіантність
продукції, а також зазначається потреба в будь-яких спеціальних заходах контролю, необхідних для забезпечення її відповідності, включаючи вимогу відповідності до законодавства.
7.4.3 Перевірка закупленої продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.4.3 Перевірка закупленої продукції
Організація повинна визначити та впровадити інспектування або інші заходи, необхідні для забезпечення впевненості в тому, що закуплена продукція задовольняє установлені закупівельні вимоги.
Якщо організація або замовник мають намір провести перевірку в постачальника, організація повинна в інформації стосовно закупівлі зазначити порядок передбаченої перевірки, а також спосіб випуску
продукції.
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7.5 Виробництво і надання послуг
7.5.1 Управління виробництвом та наданням послуг
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.5.1 Управління виробництвом та наданням послуг
Організація повинна планувати і здійснювати виробництво та надання послуг за умов управління.
Ці умови, залежно від конкретного випадку, повинні передбачати:
а) наявність інформації з описом характеристик продукції;
б) наявність необхідних робочих інструкцій;
в) застосування придатного обладнання;
г) наявність і застосування засобів моніторингу та вимірювальної техніки;
ґ) впровадження заходів, пов’язаних із моніторингом та вимірюваннями;
д) впровадження заходів, пов’язаних із випуском, постачанням та подальшим обслуговуванням.

Відповідний контроль може включати в себе, наприклад, використання позначок
«пройшло/не пройшло», «прийнято/не прийнято», «відповідає/не відповідає» або «чекає на
контроль/випробування», які точно визначають статус продукції, яка надходить, вводиться в
процес, наявна для доставки чи доставленої продукції, серії, партії тощо.
Подібні позначки можуть бути у формі знаків, певних місць або даних у письмових записах, комп’ютерних базах даних, чинних даних випробувань, системах електронного кодування тощо.
7.5.2 Затвердження процесів виробництва та надання послуг
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.5.2 Затвердження процесів виробництва та надання послуг
Організація повинна затверджувати всі процеси виробництва та надання послуг, виходи яких неможливо перевірити шляхом подальшого контролю чи вимірювань. Сюди відносять і ті процеси, недоліки
яких виявляють лише тоді, коли продукцію вже використовують або послугу вже надано.
Затвердження повинне доводити здатність цих процесів досягати запланованих результатів.
Організація повинна встановити, залежно від конкретного випадку, заходи щодо цих процесів, які
охоплюють:
а) визначення критеріїв аналізування та схвалення процесів;
б) схвалення обладнання і атестацію персоналу;
в) застосування конкретних методів та методик;
г) вимоги щодо протоколів (див. 4.2.4);
ґ) повторне затвердження.

Існують певні процеси, в яких перевірка результатів може бути неекономічною або неможливою без руйнівного випробування. Прикладами можуть бути пастеризація, стерилізація під час консервування та процеси очищення на місці (ПОМ). У міру того як розвиваються
методи та техніка випробувань, ймовірно стане можливою перевірка деяких з цих процесів,
хоча можуть все ж таки залишитись певні неприпустимі зволікання в отриманні результатів
чи надмірні витрати на проведення перевірок. Ключем до таких ситуацій є повний контроль
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над процесом, включаючи перевірку процесу до виготовлення продукції (під час проектування процесу), забезпечення того, щоб весь персонал був належним чином підготованим,
щоб машини та обладнання відповідали призначенню та добре обслуговувались і щоб аналізування процесу було повним, а записи відображали параметри процесу.
Покладання на інспектування та випробування після процесу мають зводитись до мінімуму. Процес слід проектувати, здійснювати та контролювати так, щоб забезпечити усунення всіх можливих небезпечних вхідних параметрів (або зниження до рівня допустимої небезпеки). Важливість ув’язування затвердження з процесом аналізу небезпечних чинників є
очевидною: з використанням цієї методології визначаються всі негативні для якості вхідні
параметри (включаючи небезпечні) процесу, а сам процес контролюється з метою мінімізації
ризику ще до того, як продукцію вироблено. Це повинно забезпечити, щоб під час отримання
остаточних результатів випробувань не виникло неприємних сюрпризів.
7.5.3 Ідентифікація та простежуваність
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.5.3 Ідентифікація та простежуваність
У разі потреби, організація повинна здійснювати ідентифікацію продукції відповідними засобами
на всіх етапах виготовлення продукції.
Організація повинна ідентифікувати статус продукції стосовно вимог до моніторингу та вимірювань.
Якщо простежуваність є вимогою, організація повинна контролювати та реєструвати специфічну
ідентифікацію продукції (див. 4.2.4).
Примітка. У деяких галузях промисловості одним із засобів забезпечення ідентифікації та простежуваності є управління конфігурацією.

Належну увагу слід приділяти визначенню систем, необхідних для відповідності будьяким законодавчим вимогам чи зводам норм і правил (кодексам гігієнічної практики) таким,
як наприклад, національні процедури відкликання продукції. Ідентифікація партії є важливою під час відкликання продукції і допомагає результативному обертанню запасів. Харчові
продукти повинні супроводжуватись адекватною інформацією, щоб дати можливість наступній особі в харчовому ланцюгу правильно і безпечно поводитись з продуктом, відкривати
його, зберігати, готувати та споживати. До будь-яких процедур щодо відкликання продукції
має входити визначення меж відповідальності.
Якщо замовник (споживач) вимагає, щоб продукція позначалася певним маркуванням
або кодом, необхідно впровадити систему перевірки такого маркування або коду.
Законодавчою вимогою цього сектора промисловості є наявність системи простежуваності серії або партії. Обов’язок організації полягає у визначенні того, що становитиме серію
або партію, якщо це не визначено вимогою замовника (споживача). Таке визначення залежить від виду промисловості та потенційного ризику, пов’язаного з продуктом.
Ідентифікація продукту та простежуваність можуть розглядатись як передумова застосування HACCP.
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7.5.4 Власність замовника (споживача)
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.5.4 Власність замовника (споживача)
Організація повинна дбайливо ставитися до власності замовника (споживача), якщо ця власність
перебуває під контролем організації або в її користуванні. Організація повинна забезпечувати ідентифікацію, перевірку, захист та охорону власності замовника (споживача), яку він надав для безпосереднього
використання або комплектування продукції. Якщо будь-яка власність замовника (споживача) втрачена,
пошкоджена або внаслідок інших причин визначена непридатною для використання, про це слід повідомити замовника і скласти протокол (див. 4.2.4).
Примітка. Власність замовника (споживача) може містити інтелектуальну власність.

Власністю замовника (споживача) може бути сировина або пакувальні матеріали, які надаються замовником (споживачем) для оброблення разом з певною продукцією, або до неї
можуть відноситись певні додаткові предмети, які додаються до готової продукції, наприклад, рекламні вкладиші до готової упаковки. Необхідно виконати аналіз ризиків щодо таких
рекламних вкладишів, аби пересвідчитись, що вони не загрожують недопустимим ризиком
решті організації. Слід впровадити належний контроль для забезпечення того, щоб подібні
матеріали захищалися так само, як будь-який матеріал, що є власністю самої організації. Необхідно звертати увагу на такі продукти під час виконання аналізу HACCP.
7.5.5 Збереження продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.5.5 Збереження продукції
Організація повинна зберігати відповідність продукції під час здійснення внутрішніх операцій і постачання до передбаченого місця призначення. Це збереження повинне передбачати ідентифікацію, поводження з продукцією, в тому числі пакування, складування та захист. Збереження слід також застосовувати до складових одиниць продукції.

ПРИМІТКА. Термін «збереження» не стосується додання консервантів до харчового
продукту чи напою, він стосується зберігання або складування після пакування.
Організація повинна забезпечити оброблення, складування, пакування, зберігання та постачання продукції за належних для підтримання якості умов.
Чинники, на які слід зважати, можуть включати таке:
a) пакування за контрактом;
б) визначений малюнок для упаковки;
в) умови зберігання, включаючи температуру та вологість;
г) обіг запасів;
ґ) термін зберігання або вимоги замовника (споживача);
д) умови постачання, включаючи температуру та вологість;
е) законодавчі та нормативні вимоги;
є) небезпеку забруднення;
202

Додаток В. Рекомендації ISO щодо застосування стандарту ISO 9001:2000 для харчової промисловості

ж) середовище, проект, конструкцію і планування приміщень;
з) гігієнічний та інвазійний контроль до або після виробництва та пакування.
Процедури у цій сфері необхідні для забезпечення того, щоб уникнути небезпеки після
виробництва через погане поводження або зберігання. Вони є частиною процесу створення
продукції і має розглядатись під час дослідження HACCP. Це також має стосуватись невідворотного забруднення під час оброблення: впродовж роботи необхідно забезпечувати такі
умови захисту, які запобігали б внесенню небезпечного чинника, що здатен вплинути на
якість або безпечність готової продукції. Необхідно зважати на те, як і де продукція зберігається та як і куди транспортується.
7.6 Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
7.6 Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки
Організація повинна визначити види діяльності щодо забезпечення моніторингу та вимірювань, а
також засоби моніторингу та вимірювальної техніки, необхідні для доведення відповідності продукції
встановленим вимогам (див. 7.2.1).
Організація повинна визначити процеси, необхідні для забезпечення впевненості в тому, що моніторинг та вимірювання можуть виконуватись і виконуються згідно з вимогами до них.
Для необхідності забезпечення достовірних результатів засоби вимірювальної техніки слід:
а) калібрувати чи перевіряти в установлені інтервали часу або перед їх застосуванням згідно з еталонами, простежуваними до міжнародних чи національних еталонів; якщо цих еталонів немає, слід реєструвати базу, застосовувану для калібрування чи перевірки;
б) настроювати чи, в разі потреби, повторно настроювати (юстувати);
в) ідентифікувати для уможливлення визначення статусу калібрування;
г) не допускати настроювань, які могли б спричинити недостовірність результату вимірювань;
ґ) захищати від пошкодження та виходу з ладу під час користування, технічного обслуговування та
зберігання.
Якщо виявлено, що засоби вимірювальної техніки не відповідають вимогам, організація повинна
оцінювати та реєструвати достовірність одержаних раніше результатів вимірювань. Організація повинна
вживати відповідні заходи щодо засобів вимірювальної техніки та будь-якої продукції, на яку це вплинуло. Результати калібрування та перевірки слід реєструвати (див. 4.2.4).
Якщо для моніторингу та вимірювань установлених вимог застосовують комп’ютерні програмні засоби, то повинна бути підтверджена їхня здатність задовольняти передбачене застосування. Це підтвердження повинне передувати першому застосуванню і, у разі потреби, його слід повторювати.
Примітка. Див. вказівки ISO 10012-1 та ISO 10012-2.

Сертифікати про калібрування повинні зазначати точність вимірювання на момент калібрування (обґрунтоване читання).
У секторі харчових продуктів та напоїв точне оцінювання особливо важливе. Воно здійснюється групами вимірювання, які здатні забезпечити об’єктивні результати, якщо члени
групи відбираються, а випробування виконуються згідно з відповідними міжнародними стандартами (див., наприклад, ISO 6658 та ISO 10399). У таких випадках група вимірювання діє
як «вимірювальний прилад», тому її діяльність можна регулярно перевіряти і це є до певної
міри формою калібрування. Для цієї мети теж існують відповідні міжнародні стандарти
(див., наприклад, частини 1 і 2 стандарту ISO 8586).
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В певних випадках у промисловості харчових продуктів та напоїв перевірка контрольновимірювальної апаратури може виконуватись лише із застосуванням міжлабораторних випробувань.
Оскільки все більше організацій залежать від процесів на основі програмного забезпечення, важливо включати його до системи калібрування. Будь-яка програма, яка використовується для перевірки процесів (зокрема, розрахунку поживного вмісту чи відносних кількостей сировини у продукті за допомогою кількісних компонентів), має трактуватись так само,
як і вимірювальна апаратура.
8 Вимірювання, аналізування та поліпшення
8.1 Загальні положення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.1 Загальні положення
Організація повинна планувати та впроваджувати процеси моніторингу, вимірювань, аналізування
та поліпшення, необхідні для:
а) доведення відповідності продукції;
б) забезпечення відповідності системи управління якістю;
в) постійного поліпшення результативності системи управління якістю.
Ця діяльність повинна містити визначення застосовних методів, у тому числі статистичних методів,
а також сфери їхнього застосування.

Як тільки продукція після виготовлення перевірена на її відповідність специфікаціям,
необхідно проінспектувати або перевірити і саму систему управління якістю, аби пересвідчитись, що вона все ще відповідає вимогам узгодженої політики, цілям та планам у сфері
якості.
Іноді легше розробити відповідні методи перевірки продукції, ніж перевірки процесів.
Перевірка системи процесів ще складніша і може вимагати ретельного відбору з багатьох наявних засобів вимірювання.
Перевірка того, чи процес йде результативно, у межах цього виду промисловості може
(якщо це виробничий процес) вимагати використання певних типів статистичних засобів або
моделей. Процес розробляється для того, щоб задовольняти певні потреби або вимоги, які
йдуть від замовника (споживача) або зсередини організації. Процес, нездатний постачати
продукцію, яка відповідає специфікації, може стати основною причиною появи великої кількості невідповідних продуктів. Не буде жодної користі від перепідготовки персоналу, якщо
процес не може дати продукцію у рамках специфікації. Перевірка того, чи процес здатний
задовольняти вимоги, може здійснюватись під час дослідження придатності. Застосування
подібних досліджень та статистичний контроль процесу допоможуть організаціям усвідомити, що криється під поверхнею процесу і можуть допомогти виготовляти продукцію, яка
завжди вкладатиметься в рамки специфікації.
ПРИМІТКА: Детальні настанови щодо статистичної методики подаються у технічному
звіті ISO/TR 10017.
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8.2 Моніторинг та вимірювання
8.2.1 Задоволеність споживача
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.2.1 Задоволеність споживача
Організація повинна відстежувати інформацію стосовно сприйняття споживачем рівня задоволення
організацією його вимог, оскільки це є одним з показників функціонування системи управління якістю.
Повинні бути визначені методи отримання та використання цієї інформації.

Високий чи низький рівень задоволеності споживача може вимірюватись кількістю подяк (або скарг), що надходять, але більш дієвий підхід полягає у розробленні разом із споживачем певних ключових показників діяльності (КПД) та системи мір. Типовими КПД в харчовій промисловості є:
– розроблення нової продукції,
– управління комерцією,
– швидкість запуску продукції,
– планування та сприяння продажу,
– відповідність технічним стандартам,
– якість продукції,
– результативність розв’язання проблем та
– рівні ефективності дій людей та служб (характеристики продуктивності).
8.2.2 Внутрішній аудит
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.2.2 Внутрішній аудит
Організація повинна проводити внутрішні аудити у заплановані інтервали часу для встановлення:
а) чи відповідає система управління якістю запланованим заходам (див. 7.1), вимогам цього міжнародного стандарту і вимогам до системи управління якістю, установленим організацією;
б) чи ефективно вона впроваджена та підтримується.
Програму аудиту слід розробляти з урахуванням статусу та важливості процесів і ділянок, що підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів. Повинні бути визначені критерії, сфера охоплення, періодичність та методи проведення аудиту. Вибір аудиторів і проведення аудитів повинні забезпечувати об’єктивність та неупередженість процесу аудиту. Аудитори не повинні здійснювати аудит
своєї роботи.
Відповідальність і вимоги щодо планування та проведення аудитів, звітування про результати і ведення протоколів (див. 4.2.4) повинні бути визначені в задокументованій методиці.
Керівництво, відповідальне за ділянку, аудит якої проводять, повинне забезпечити невідкладне запровадження дій для усунення виявлених невідповідностей та їхніх причин. Діяльність з подальшого контролю повинна містити перевірку запроваджених дій і звітування про її результати (див. 8.5.2).
Примітка. Див. вказівки ISO 10011-1, ISO 10011-2 та ISO 10011-3.

Важливо, щоб система внутрішніх аудитів забезпечувала під час планування аналізування управління врахування системи HACCP і вихідних параметрів (що походять від неї), оскі205
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льки система управління якістю використовується для управління процесами HACCP. Якщо
ці вихідні параметри HACCP зв’язані з основами системи управління, то під час здійснення
програми внутрішнього аудиту вони теж піддаються аудиту через перевірку результативної
дії системи.
8.2.3 Моніторинг та вимірювання процесів
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.2.3 Моніторинг та вимірювання процесів
Організація повинна застосовувати відповідні методи моніторингу і, якщо це застосовно, здійснювати вимірювання процесів системи управління якістю. Ці методи повинні доводити спроможність процесів досягати запланованих результатів. У разі недосягнення запланованих результатів для забезпечення
відповідності продукції необхідно виконати коригування та коригувальні дії, залежно від потреби.

Моніторинг та вимірювання надзвичайно важливі під час застосування системи HACCP.
Про це йдеться у принципі 4 HACCP (встановлення системи моніторингу для кожної КТК) та
в принципі 6 (встановлення процедур перевірки, які підтверджуватимуть ефективність системи HACCP).
Домінантним принципом, що лежить в основі впровадження системи HACCP, є забезпечення безпечності продукції, яка виготовляється. Можна було б заперечити, що перевірка
«постфактум» нічого не дає цьому принципу, проте збирання інформації щодо того чи були
визначені та застосовані контрольні заходи успішними або не успішними, є надзвичайно важливим. Результати такого обстеження продемонструють ефективність контрольних заходів.
Проте, за можливості, мають застосовуватися методи термінового контролю якістю та методи контролю якістю у реальному часі.
План моніторингу виходить з плану HACCP і має охоплювати продукцію, процес та персонал. Аналізування моніторингу та вимірювання повинне складати основу задокументованої системи HACCP, оскільки ведення записів надає доказів відповідності продукції визначеним критеріям приймання.
8.2.4 Моніторинг та вимірювання продукції
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.2.4 Моніторинг та вимірювання продукції
Організація повинна здійснювати моніторинг та вимірювання характеристик продукції для перевірки того, чи задовольняє продукція поставлені вимоги. Це слід виконувати на відповідних етапах процесу
випуску продукції згідно із запланованими заходами (див. 7.1).
Докази відповідності критеріям приймання слід документально оформлювати та зберігати. У протоколах слід зазначати осіб, які дають дозвіл на випуск продукції (див. 4.2.4).
Випуск продукції і надання послуг не слід здійснювати доти, доки не будуть задовільно виконані
заплановані заходи (див. 7.1), крім випадків, коли це ухвалено відповідною повноважною особою і, в разі
потреби, замовником.

План якості повинен визначати перевірочні пункти для сировини, матеріалів для пакування, а також пункти випробовувань для продукції на стадії оброблення та для готової продукції.
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Слід встановлювати механізми для допуску матеріалів. Для визначення критичних точок контролю можна використовувати аналіз небезпечних чинників.
Особливу увагу необхідно приділяти таким двом категоріям:
а) органолептичним випробовуванням
Випробовування, що мають підґрунтям вигляд, запах, смак та текстуру (тобто будь-які
органолептичні випробовування) повинні складатися з таких елементів:
1) зберігання стандартних еталонних серій, якщо це доречно;
2) кваліфікація, відбір, підготовка та переатестація персоналу, що здійснює випробовування;
3) процедури для забезпечення довготривалої узгодженості.
б) спеціальним випробовуванням.
Час від часу внутрішні випробовування виконуються всередині організації шляхом модифікації загальноприйнятих або стандартних методів випробовування. Це може бути як відгуком на певні потреби бізнесу, так і можливим вдосконаленням процесу, яке вимагатиме в
результаті співвідносного вдосконалення випробовувань. Як і у випадку зі стандартними випробовуваннями, такі «замовні» випробовування слід задокументувати та затверджувати для
забезпечення їхньої ефективності.
Слід вести протоколи всіх інспекцій та випробовувань.
Іншим важливим питанням, на яке необхідно звертати увагу, є зберігання взірців продукції, що виготовляється. Чимало компаній зберігають взірці готової продукції, як правило,
впродовж заявленого терміну зберігання. Слід уважно підходити до питань збереження таких
взірців і контролю за ними (для забезпечення правильного зберігання і запобігання псуванню).
Щодо зберігання взірців можлива наявність вимог споживача, які потрібно враховувати.
8.3 Управління невідповідною продукцією
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.3 Управління невідповідною продукцією
Організація повинна забезпечувати ідентифікацію продукції, яка не відповідає установленим до неї
вимогам, та управління нею з метою запобігання її непередбаченому використанню або постачанню.
Управлінські дії, а також пов’язані з ними відповідальність та повноваження щодо поводження з невідповідною продукцією, повинні бути визначені в задокументованій методиці.
Щодо невідповідної продукції організація повинна виконати одну чи декілька із зазначених дій:
а) вжити заходи для усунення виявленої невідповідності;
б) надати дозвіл на її використання і випуск або прийняття поступки, ухваленої відповідною повноважною особою і, в разі потреби, замовником;
в) вжити заходи для недопущення її попередньо передбаченого використання чи застосування.
Характер невідповідностей, а також будь-які виконані в подальшому дії, у тому числі отримані дозволи на поступки, слід реєструвати (див. 4.2.4).
Якщо невідповідну продукцію було виправлено, вона повинна пройти повторну перевірку на доведення відповідності вимогам.
Якщо невідповідну продукцію було виявлено після її постачання або після початку її використання,
організація повинна вжити відповідні заходи щодо виявлених чи потенційно можливих наслідків невідповідності.
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Невідповідний продукт можна виявити під час інспекцій на різних стадіях процесу, внутрішніх аудитів якості чи в результаті будь-яких інших типів аудиту (таких як гігієнічні, господарчі). Для постачальника завжди бажано виявити проблему перш, ніж її виявить споживач. Система повинна запобігати використанню таких продуктів через необережність, аж доки не буде прийняте рішення про поводження з ними. Три найбільш поширені методи поводження з невідповідною продукцією:
a) досягнення домовленості про згоду споживача,
б) продукцію безпечно утилізують згідно з будь-якими відповідними нормативами та
настановами або
в) залишають її для альтернативного використання.
Якщо виявлено невідповідність продукції та існує потенційний ризик небезпечності
продукції, слід вжити заходи для забезпечення її знищення під належним контролем.
Слід зауважити, що знищення невідповідної продукції може контролюватись законодавством.
Цей розділ охоплює питання розроблення плану відкликання продукції і пов’язаних з
цим процедур. План має визначати деталізовані процедури, яких повинна дотримуватися організація та її персонал у тому випадку, коли продукцію необхідно відкликати. План, розроблений заздалегідь для будь-якого подібного випадку, допоможе організації впоратись з такою ситуацією з мінімальною шкодою для нормального ведення бізнесу.
8.4 Аналізування даних
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.4 Аналізування даних
Організація повинна визначати, збирати та аналізувати відповідні дані для доведення придатності
та результативності системи управління якістю, а також для оцінювання системи управління якістю з погляду можливості постійного поліпшення її результативності. Ці дані повинні містити результати моніторингу та вимірювань, а також дані з інших відповідних джерел.
Аналізування даних мае надавати інформацію про:
а) задоволеність замовника (див. 8.2.1);
б) відповідність вимогам до продукції (див. 7.2.1);
в) характеристики і тенденції відхилень процесів та продукції, у тому числі можливості запобіжних дій;
г) постачальників.

Попередні підрозділи (особливо 8.2.1 та 8.2.2) вимагають вимірювання ефективності
системи та задоволення споживача. Додайте до цього дані, отримані в результаті використання продукції (кількість невідповідної продукції, скарги споживача, дані про відкликання
та перероблення) і матимете в наявності достатню кількість даних для оцінювання всіх
сторін діяльності організації. Перетворення цих даних на корисну інформацію вимагає ретельного аналізування, і в цьому процесі допоможе застосування відповідних методів. За
цими даними можна виявити сфери вдосконалення: будь-яка невідповідність дає можливість для вдосконалення.
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8.5 Поліпшення
8.5.1 Постійне поліпшення
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.5.1 Постійне поліпшення
Організація повинна постійно поліпшувати результативність системи управління якістю, застосовуючи політику та визначаючи цілі в сфері якості, використовуючи результати аудитів, аналіз даних,
проводячи коригувальні та запобіжні дії, а також аналізування з боку керівництва.

8.5.2 Коригувальні дії
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.5.2 Коригувальні дії
Організація повинна виконувати дії для усунення причин невідповідностей з метою запобігання їхньому повторенню. Коригувальні дії слід визначати відповідно до наслідків виявлених невідповідностей.
Повинна бути розроблена задокументована методика з метою встановлення вимог до:
а) аналізування невідповідностей (у тому числі скарг споживачів);
б) визначення причин невідповідностей;
в) оцінювання потреби в діях для забезпечення впевненості у тому, що невідповідності не виникатимуть повторно;
г) визначення та виконання необхідних дій;
ґ) реєстрування результатів виконаних дій (див. 4.2.4);
д) аналізування виконаних коригувальних дій.

Слід мати в наявності систему для забезпечення здійснення коригувальних дій, коли
щось зроблено неправильно, для обліку вжитих дій та для (що є найважливішим) запобігання
повторній появі. Коли проблему виявлено, виникає необхідність не лише в безпосередньому
виправленні ситуації, але й у встановленні причини, що її викликала. Як тільки проблема
встановлена, необхідно вжити дій для запобігання її повторному виникненню. Коригувальними діями необхідно враховувати також і наслідки інших дій (наприклад, аудитів з гігієни,
звітів про контроль за забрудненнями). Невідповідність з послугами (наприклад, запізнення з
наданням) має також розглядатись. Концепція коригувальної дії у методиці HACCP описує
поводження з невідповідною продукцією та з невідповідностями, а також виправлення ситуації. Концепція коригувальної дії в стандарті ISO 9001 ґрунтується на пошуку причин для
того, щоб закріпити усунення проблеми в самому джерелі виникнення невідповідності.
8.5.3 Запобіжні дії
ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги
8.5.3 Запобіжні дії
Організація повинна визначати дії, що дають змогу усувати причини потенційних невідповідностей
з метою запобігання їхньому виникненню. Запобіжні дії слід визначати відповідно до наслідків потенційних проблем.

209

СИСТЕМА

НАССР

Повинна бути розроблена задокументована методика з метою встановлення вимог до:
а) визначення потенційних невідповідностей та їхніх причин;
б) оцінювання потреби в діях для запобігання виникненню невідповідностей;
в) визначення та виконання необхідних дій;
г) реєстрування результатів виконаних дій (див. 4.2.4);
ґ) аналізування виконаних запобіжних дій.

Причини проблем, якщо вони чітко визначені, повинні локалізуватись у межах організації та використовуватись для реорганізації процесів та/або процедур, щоб уникнути повторного виникнення невідповідності.
Ця інформація може бути корисною для передбачення сфер виникнення потенційних
проблем та для вдосконалення практики роботи із забезпечення того, щоб такі проблеми більше не виникали. Запобіжні дії можуть також допомогти у вдосконаленні практики роботи
щодо розвитку систем. Для вдосконалення системи важливо, щоб отримана в результаті запобіжних дій інформація надходила зворотнім зв’язком для аналізування керівництвом.
Коли доречно, використання техніки аналізу небезпечних чинників має застосовуватись
для виконання превентивних аспектів стандарту ISO 9001. З цієї причини HACCP є пріоритетним інструментом у разі здійснення запобіжних дій.
Запобіжні дії мають використовуватися для забезпечення того, щоб система HACCP поліпшувалась з часом, і можуть також бути пов’язані з визначенням потенційної небезпеки, а
особливо під час змін та розвитку виробничих процесів.
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Рис. В1. Зв’язки між принципами НАССР та системою ISO 9001
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Додаток Г
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ РИЗИКУ ДО
ПРОГРАМ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
АНАЛІЗ РИЗИКУ

Існує чимало небезпек, пов’язаних з харчовими продуктами, які можуть призводити і
призводять до завдання шкоди здоров’ю людини. Кожного року мільйони людей у всьому
світі страждають від так званого «харчового отруєння». Неконтрольоване застосування агрохімікатів, зараження навколишнього середовища, використання недозволених добавок, мікробіологічні небезпеки та інші зловживання харчовими продуктами по всьому харчовому
ланцюгу можуть сприяти зростанню потенціалу виникнення чи неспроможності зниження
небезпек, пов’язаних з харчовими продуктами. За умов зростаючої обізнаності про наслідки
харчових небезпек для здоров’я людини, зростаючої важливості та швидкого росту світової
торгівлі харчовими продуктами і попиту споживачів на постачання безпечних харових продуктів, важливість аналізу ризиків, пов’язаних з харчовими продуктами, зростає як ніколи
раніше.
Споживачі висловлюють занепокоєність щодо безпечності харчових добавок, рівнів залишків агрохімікатів і ветеринарних хімічних препаратів, біологічних, хімічних та фізичних контамінантів, зараження радіонуклідами, неконтрольованої та неприйнятної практики поводження з харчовими продуктами і технології оброблення, які можуть призводити до небезпечності
харчових продуктів на всіх стадіях виробництва по всьому харчовому ланцюгу, від первинного
виробництва до споживача. Ця занепокоєність найчастіше надходить від споживачів у розвинених країнах; проте завдяки постійному вдосконаленню глобальної комунікаційної мережі
зацікавленість цими питаннями зростає серед споживачів у всьому світі.
ХАРЧОВІ НЕБЕЗПЕКИ

Комісія Кодекс Аліментаріус визначає небезпеку як біологічний, хімічний або фізичний
чинник у харчовому продукті або стан харчового продукту з потенційною можливістю завдання шкідливого впливу на здоров’я людини. Тому харчові небезпеки можуть класифікуватися за трьома категоріями: фізичні, хімічні або біологічні. Фізичні небезпеки (наприклад,
каміння в рисі чи квасолі; частинки кісток в м’ясі) сприймаються легше всього; вплив хімічних та біологічних небезпек на здоров’я людини зрозуміти набагато важче через складність
взаємодій між небезпеками та біохімічними процесами в організмі людини і відсутність наукових даних на підтвердження різноманітних теорій. Реагування організму людини на захворювання або на чинники, які спричинюють шкідливі реакції, залежить від низки різних взаємопов’язаних чинників. Крім того, наслідки для здоров’я можуть бути важкими для однієї
особи, помірними для другої і повністю відсутніми для інших.
ПРОЦЕС АНАЛІЗУ РИЗИКІВ

Ризик для населення, пов’язаний з небезпечними чинниками, які присутні в харчових
продуктах, значною мірою залежить від ступеня контролю, застосовуваного виробниками, обробниками та офіційними органами контролю за харчовими продуктами для запобігання ризикам або їхньої мінімізації до прийнятних безпечних рівнів. Аналіз ризику з
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погляду безпечності харчових продуктів є новітньою дисципліною, і методи, використовувані для оцінення та управління ризиками, пов’язаними з харчовими небезпеками, ще
тільки розробляються.
Важливо уявляти різницю між «небезпекою» та «ризиком». Як зазначено вище, небезпека — це біологічний, хімічний чи фізичний чинник у харчовому продукті або стан харчового
продукту з потенційною можливістю завдання шкоди здоров’ю людини. Тоді як ризик — це
попередньо оцінена ймовірність та важкість шкідливих впливів на здоров’я популяцій, підданих дії небезпек, що присутні в харчових продуктах. Розуміння зв’язку між зниженням небезпек, які можуть бути пов’язані з харчовим продуктом, і зниженням ризику шкідливих
впливів на здоров’я споживачів є особливо важливим у розробленні належних способів контролювання безпечністю харчових продуктів. На жаль, не існує такого поняття, як «нульовий
ризик» для харчових продуктів.
Процес аналізу ризику охоплює три окремих елементи: оцінення ризику, управління ризиком і сповіщення про ризик. Він широко визнаний як фундаментальна методологія, на якій
ґрунтується розроблення стандартів щодо безпечності харчових продуктів. Необхідно прийняти рішення, щоб можна було визначати, якими є небезпеки, ідентифікувати їхні миттєві,
проміжні та довготривалі впливи на здоров’я людини (оцінення ризику); встановити належні
заходи контролю для запобігання, зниження чи мінімізації цих ризиків (управління ризиком);
і визначити найкращі способи повідомлення цієї інформації ураженому населенню (сповіщення про ризик).
ОЦІНЕННЯ РИЗИКУ

Оцінення ризику — це кількісне оцінення інформації про потенційні небезпеки для здоров’я від дії різноманітних чинників. Воно передбачає чотири взаємопов’язаних кроки:
• ідентифікацію небезпеки і загальне розуміння загрози, яку вона становить, впливу
з точки зору здоров’я для людини та обставин, в яких загроза присутня (ідентифікація небезпеки);
• якісне та/або кількісне оцінення шкідливих впливів небезпеки на здоров’я людини
(визначення параметрів небезпеки);
• якісне та/або кількісне оцінення можливого ступеня споживання або норми споживання небезпечного чиннику (оцінення дії);
• інтегрування результатів перших трьох кроків в оцінку ймовірного шкідливого
впливу в цільовій популяції (визначення параметрів ризику).
Весь процес оцінення ризику вимагає використання перевіреної (опробованої), наукововиведеної інформації і застосування встановлених наукових процедур, виконуваних у прозорий спосіб. На жаль, апробовані наукові дані не завжди наявні для якісних та кількісних оцінок, необхідних для впевненого прийняття остаточного рішення. Внаслідок цього ступінь
невизначеності повинен бути введений у рішення.
Важливість оцінення ризику визначається не лише його спроможністю попередньо оцінювати ризик для людини, але також його функцією як структурної основи для організації
даних, а також розподілення відповідальності за аналіз. Процес оцінення ризику може включати різноманітні моделі висновування; наприклад, концепція прийнятної норми споживання
(ADI) може вважатися компонентом оцінення ризику.
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Біологічні небезпеки для здоров’я населення включають патогенні штами бактерій, віруси, глисти, простіші, водорості та певні токсичні продукти, які вони можуть виробляти. З цих
небезпек патогенні бактерії в харчових продуктах сьогодні становлять важливіші проблеми у
міжнародному масштабі. Оцінення ризиків, пов’язаних з бактеріальними патогенами, характеризується специфічною складністю. Будь-який метод оцінення ризику небезпек від харчових бактерій ускладнюватиметься чинниками, пов’язаними з методами, використовуваними
для вирощування, оброблення та зберігання харчових продуктів для споживання. Ці чинники
можуть значною мірою різнитися, залежно від розбіжностей культурального та географічного характеру. Вони характеризують сценарій для конкретного харчового продукту і є суттєвим елементом для оцінення ризику щодо бактеріальних небезпек.
У багатьох випадках не існуватиме достатніх даних на підтримку кількісного оцінення
ризиків, пов’язаних з бактеріальними патогенами. З ряду причин, включаючи невизначеності, пов’язані з тим, як та коли організм може виявляти свій патогенний потенціал, поки ще не
визначено чи підхід на основі кількісного оцінення ризику є можливим та прийнятним для
визначення параметрів ризику, пов’язаного з харчовими бактеріальними патогенами. Таким
чином, якісний підхід до визначення параметрів ризику може бути єдиною сучасною альтернативою. Для врахування регламентувальних змін наукова спільнота повинна піти понад якісне оцінення мікробного ризику і виробити дані, потрібні для проведення кількісних оцінок.
Консультації FAO/WHO зазнають труднощів з кількісним оціненням мікробіологічного ризику, і однією з рекомендацій є створення Експертного комітету FAO/WHO з оцінення мікробіологічного ризику.
Оцінення хімічного ризику достатньо добре розроблений процес і взагалі дозволяє оцінювати ризики від довготривалої хронічної дії певного хімікату. Воно включає оцінення харчових добавок, залишків пестицидів та інших агрохімікатів, залишків ветеринарних препаратів, хімічних контамінантів з будь-яких джерел і природних токсинів (мікотоксинів та цигватоксинів).
Оцінення ризику вимагає оцінки доречної інформації та вибору моделей, що мають використовуватися у висновуванні з цієї інформації. Крім того, оцінення ризику вимагає визнання невизначеностей і, за належності, визнання сумнівності з наукової точки зору альтернативних інтерпретацій наявних даних. Невизначеності даних обумовлюються як обмеженнями щодо кількості наявних даних, так і результатами оцінення та інтерпретації фактичних
даних, отриманих в результаті епідеміологічних і токсикологічних досліджень. Невизначеності моделей виникають кожного разу, коли робляться спроби використовувати дані стосовно
явищ, які можуть виникати за інших умов, щодо яких даних немає.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

Управління ризиком визначається в Кодекс Аліментаріус як процес зважування альтернатив у політиці у світлі результатів оцінення ризику і, якщо вимагається, вибору та впровадження належних варіантів контролю, включаючи регламентувальні заходи. Мета процесу
управління ризиком полягає у встановленні значущості оціненого ризику, у порівнянні витрат на зниження цього ризику з набутими перевагами, у зіставленні оцінених ризиків з вигодами, які суспільство здобуває внаслідок наражання на ризик і реалізації політичного та
інституційного процесу зниження ризику.
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Кінцевим результатом процесу управління ризиком, як це здійснюється комітетами в
межах системи Кодекс Аліментаріус, є розроблення стандартів, настанов та інших рекомендацій щодо безпечності харчових продуктів. На національному рівні не виключається, що
різні рішення щодо управління ризиком можуть прийматися відповідно до різних критеріїв
та різних наборів варіантів управління ризиком. Фахівці з управління ризиком розробляючи
підходи до управління ризиком використовують параметри ризику, що є результатом процесу оцінення ризику. Рішення щодо управління ризиком можуть базуватися на встановленні
безпечних процедур та практики поводження, контрольних заходів для гарантування якості
та безпечності технологій оброблення харчових продуктів, а також стандартів на якість та
безпечність харчових продуктів для контролювання небезпек, присутніх у харчових продуктах. Ці стандарти повинні враховувати належне використання харчових добавок, які були
визначені як безпечні та їхніх дозволених рівнів, а також науково визначені прийнятні безпечні границі для контамінантів та залишків агрохімікатів в харчових продуктах, використовуючи процес оцінення ризику.
Кінцевий результат процесу оцінення ризику повинен бути поєднаний з оціненням наявних варіантів управління ризиком для того, щоб виробити рішення щодо управління ризиком. Реалізація рішення щодо управління повинна відстежуватися шляхом моніторингу як
ефективності контрольного заходу, так і його впливу на ризик для споживачів для гарантування здобуття цілі щодо безпечності харчового продукту.
Хоча наукові дослідження і дають відповіді, потрібні для прийняття інформованих рішень в аналізі ризику, пов’язаному з небезпеками в харчових продуктах, невизначеність та
невирішені питання ще завдають клопоту особам, що приймають рішення. Лише за продовження наукових досліджень можна буде отримати потрібні відповіді. Поки не отримано цих
відповідей, багато з того, що є відомим стосовно небезпек і оцінення та контролювання ризиків базується лише на частковій інформації з введенням невизначеності в аналіз.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ

Повідомлення про ризик — третій та кінцевий елемент процесу аналізу ризику. Кодекс
Аліментаріус стисло визначає поняття повідомлення про ризик: «інтерактивний процес обміну інформацією та думками стосовно ризику серед фахівців з оцінення ризику, з управління ризиком та інших зацікавлених сторін». Інше ширше визначення дає Національна Академія наук США: «інтерактивний процес обміну інформацією та думками серед окремих осіб,
груп та установ... (який) передбачає численні повідомлення про характер ризику та інші повідомлення, безпосередньо не зв’язані з ризиком, які виказують стурбованість, думки чи реагування на повідомлення про ризик або на законодавчі та інституційні положення щодо
управління ризиком».
Повідомлення результатів оцінення ризику та управління ризиком використовують для
багатьох цілей. Якість та безпечність харчових продуктів залежить від відповідального ставлення всіх залучених на всіх стадіях в харчовому ланцюзі, включаючи споживачів. Споживачі вимагають доступу до адекватної інформації про потенційні небезпеки та відповідні застережні заходи, які мають вживатися під час остаточного приготування та споживання харчових продуктів. Крім того, споживачі вимагають ознайомлення та розуміння заходів контролю за безпечністю харчових продуктів, які впроваджує уряд в інтересах охорони здоров’я
споживачів.
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Повідомлення забезпечує населення результатами експертної наукової експертизи ідентифікації харчових небезпек та оцінення ризиків для всіх верств населення або для конкретних цільових груп (наприклад, немовлята чи люди похилого віку). Певна категорія людей,
наприклад, що страждають на імунологічну недостатність, алергію чи трофічну недостатність, вимагають спеціальної інформації. Повідомлення забезпечує приватний та державний
сектори інформацією, необхідною для попередження, зниження чи мінімізації харчових ризиків до прийнятних безпечних рівнів завдяки системам управління якістю та безпечністю
харчових продуктів, застосовуваним або в обов’язковому або добровільному порядку. Воно
також забезпечує достатню інформацію, щоб дозволити верствам населення, підданих найвищому ризику від будь-якого конкретної небезпеки, реалізовувати їхні власні варіанти для
досягнення навіть вищих рівнів захисту.
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