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Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно 7

11 лютого 2015 року під час вистав-
ки Агро Animal Show у Києві компанія 
«GMP+ International» провела третій що-
річний семінар, який відвідало близь-
ко 100 спеціалістів з 50 підприємств та 
організацій з різних областей України. У 
зв’язку з гармонізацією українського кор-
мового законодавства зі стандартами ЄС, 
виробники кормів та кормових інгреді-
єнтів зібралися  з метою визначення най-
кращих шляхів адаптації до очікуваних 
нововведень та змін на ринку.

Програма семінару висвітлила досить 
широкий спектр питань, зокрема, очіку-
вані зміни для операторів ринку після 
схвалення нового законопроекту «Про 
безпеку і гігієну кормів», основні харак-
теристики і переваги схеми сертифікації 
кормів GMP+, перспективи та переваги 
при експорті кормової продукції для сер-
тифікованих  компаній, необхідні кро-
ки на шляху до отримання сертифікату 
GMP+ та інше.

Незважаючи на складну політичну і 
економічну ситуацію в країні, учасники 
семінару були дуже зацікавлені в тому, 
яким чином впровадження системи ме-
неджменту безпеки кормів GMP+ FSA 
може сприяти ефективнішій діяльності 
підприємства та розширенню збуту про-
дукції на азіатські і європейські ринки.

Згідно з думкою експертів з компанії 
TMS – представника сертифікаційного 

органу TÜV SÜD в Україні та спонсора 
семінару GMP+: «На сьогоднішній день 
однією з основних проблем українсько-
го виробника, який бажає вийти на за-
рубіжні ринки, є відсутність актуальної 
нормативної бази та доступ до існуючих 
стандартів і норм. У зв’язку з новими ви-

кликами українських реалій, виробникам 
кормів необхідні нові виходи на світові 
ринки, що неможливо без підтверджен-
ня якості та безпеки. Схема сертифікації 
GMP+ дозволяє виробникові підтверди-
ти свою можливість виробляти якісну 
продукцію і є паспортом для виходу на 
міжнародні ринки.

Не часто проводяться семінари в об-
ласті виробництва і реалізації кормів, 
які можуть зібрати таку кількість ви-
робників та експертів. Хотілося б також 
відзначити високий рівень організації 
у проведенні заходу, збалансовану і ак-
туальну програму семінару, високий 
професійний рівень доповідачів та ди-
намічні дебати. У ході семінару учасники 
мали можливість обмінятися своїми по-
глядами і рішеннями щодо актуальних 
проблем сьогодення».

Автор: Татьяна КОПНЯК, руководитель проекта

Українські кормовиробники зацікавлені 
у впровадженні принципів 
забезпечення безпеки кормів

Компанія «GMP+ International» забезпечує функціонування унікальної схеми 
сертифікації кормів GMP+, основним завданням якої є контроль безпеки кор-
мів у прозорий і простежуваний спосіб. Схема складається з міжнародних стан-
дартів і нормативних документів та призначена для компаній, що здійснюють 
діяльність у сфері виробництва і поставок кормової продукції в усьому світі. На-
разі, більше 13400 компаній в 65 країнах світу сертифіковані у відповідності зі 
стандартами GMP+.  

Відвідавши наш портал www.gmpplus.org, Ви дізнаєтесь про переваги сертифі-
кації GMP+ для вашої компанії  та  перші кроки до сертифікації GMP+ 
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