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Перелік документів, 

які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління 

безпечністю харчової продукції   

(Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012  № 590, ISO 

22000:2018) 

 

І Документи щодо діяльності підприємства 

1. Організаційна структура. 

2  Штатний розклад підприємства (на момент подачи заявки) відповідно до: 

             - для  юридичних осіб – виписки з «Звіту про працю» (Форма № 1-ПВ (місячна),  затверджено 

Наказом Держстату від 10.06.2016 № 90); 

             - для юридичних та фізичних осіб  – виписки з Форми № Д4 (місячна) «Звіт про  суми 

нарахованої заробітної плати (доходу, грошового  забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб  та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне 

соціальне страхування до органів доходів і зборів», затверджено Наказом Міністерства  фінансів 

України 14.04.2015 № 435. 

3. Свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з ЄДРПОУ, витяг із Статуту (стор.1, 2, 3) – копії, 

банківські реквізити. 

4. Дозвільні документи: 

- реєстраційний номер потужності,  

- експлуатаційний дозвіл – для підприємств, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом 

та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження,  

- ліцензії,  

- право власності на потужності, де проводять діяльність або договори оренди приміщень (місць 

провадження діяльності),   

5 Договори, переліки, інструкції та НД: 

- посадові інструкції, положення про підрозділ (при наявності), накази щодо відповідальності за 

безпечність продукції; 

- договори на оренду транспорту для перевезення харчових продуктів, їх реєстраційні номери. 

- договір на санобробку, дезінфекцію, дезінсекцію; 

- договір на прання спецодягу; 

- договори на куплю-продажу для підтвердження  проведення діяльності (кодів економічної 

діяльності); 

- сертифікати, посвідчення, протоколи випробувань харчової продукції; 

- перелік основних постачальників продукції та основних споживачів продукції/послуг (назва, 

адреса, контактні телефони); 

- перелік постачальників сировини, матеріалів та комплектуючих (для виробництва); 

- переліки субпідрядників (при наявності); 

- перелік законодавчої документації на проведення діяльності та нормативної документації на 

продукцію, яка виробляється/ закупляється, зберігається, транспортується;  

- нормативна та технологічна документація (копія) до виробленої продукції (ТУ У , технологічні 

інструкції та рецептури); 

- процедури, що регламентують організацію та порядок проведення технічного контролю, 

включаючи схеми технохімічного та мікробіологічного контролю; 

- перелік обладнання (за необхідності), яка використовується в процесі виробництва/ зберігання 

продукції із зазначенням дозвільних документів; 

- перелік миючих та дезінфікуючих засобів, які використовуються; 

- перелік інструкцій, які використовуються в процесі виробництва/зберігання, транспортування 

продукції; 

- копія затвердженого асортиментного переліку продукції, яка виробляється/поставляється 

підприємством, із зазначенням нормативних документів (ДСТУ, ТУ У або ін.);  

- метрологічне забезпечення (задокументовані відомості про ЗВТ та їх моніторинг); 

6. Відомості про претензії та рекламації щодо виробництва продукції та системи управління, 

отриманих протягом року до надання заявки. 
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ІІ Документи СУБХП 

1. Політика та цілі  щодо безпечності харчової продукції (п. 5.2 ISO 22000:2018). 

2. Накази щодо впровадження та функціонування системи управління:  

- щодо призначення групи НАССР; 

- щодо впровадження СУБХП та її постійного поліпшення; 

- щодо проведення внутрішніх аудитів та призначення групи внутрішніх аудиторів. 

3 Програми – передумови, які необхідні підприємству для підтвердження харчової безпеки щодо: 

- Належного планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення 

перехресного забруднення; 

- Вимог до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного 

обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів 

від забруднення та сторонніх домішок; 

- Вимог до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів, електро- та 

газопостачання, освітлення тощо; 

- Безпечності води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових 

продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; 

- Чистоти поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та 

побутових приміщень та інших поверхонь); 

- Здоров’я та гігієни персоналу; 

- Захисту продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх 

збір та видалення з потужності; 

- Контролю за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та 

боротьби; 

- Зберігання та використання токсичних сполук і речовин; 

- Специфікацій (вимог) до сировини та контролю за постачальниками; 

- Зберігання та транспортування; 

- Контролю за технологічними процесами; 

- Маркування харчових продуктів та поінформованості споживачів. 

4 План управління безпечністю (План HACCP): 

- описи сировини, інгредієнтів та допоміжних матеріалів (п.8.5); 

- описи готової продукції (п.8.5); 

- блок-схеми технологічного процесу з детальним описом; 

- аналіз небезпечних чинників (п.8.5); 

- план-НАССР (п.8.5); 

- операційні програми-передумови (п.8.5). 

5 Задокументована інформація, яка регламентує вимоги щодо: 

- визначення середовища організації  та визначення сфери СУБХП (р.4); 

- визначення ризиків та можливостей (п. 6.1); 

- зовнішнього та вутрішнього інформування (п. 7.4); 

- управління задокументованою інформацією (п.7.5);  

- простежуваності продукції (п.8.3) 

- управління кризовими ситуаціями (п.8.4) 

- моніторингу та вимірювання СУБХП (п. 9.1); 

- внутрішніх аудитів (п.9.2); 

- аналізування СУБХП (п. 9.3); 

- управління невідповідностями та коригувальні дії (п. 10.1); 

- актуалізації СУБХП (п. 10.3).     

6 Записи за результатами останнього аналізування функціонування СУБХП з боку керівництва 

підприємства. 

 

 

 


