
 
 
 
 
 
 
 
№ 162 від 05.09.2019р. 

Керівникам 
підприємств (організацій) 

 
 

Шановні колеги! 
Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості» та ТОВ «ДКС СЕРТИФІК 
УКРАЇНА» запрошують вас взяти участь у триденному семінарі-тренінгу: «Перехід на нову 
версію стандарту ISO 22000:2018», який відбудеться 29-31 жовтня 2019р. 
Мета семінару: Навчання спеціалістів підприємств - операторів ринку харчових продуктів, 
які входять до харчового ланцюжка, в тому числі  спеціалістів  власних потужностей 
торгівельних мереж. 
Семінар призначений для отримання знань, пов’язаних з особливостями побудови, 
впровадження, функціонування та поліпшення системи управління безпечністю харчових 
продуктів, а також навиків стосовно переходу на нову версію стандарту ISO 22000:2018, 
отримання знань, пов’язаних з особливостями впливу змін законодавчої бази України на 
документи системи управління безпечністю харчової продукції підприємств, отримання 
загальної інформації про формальні основи проведення зовнішніх сертифікаційних та 
наглядових аудитів систем управління безпечністю харчових продуктів. 
В рамках семінару будуть розглянуті основи системи управління безпечністю харчової 
продукції у відповідності до вимог стандарту ISO 22000:2018, заплановані групові та 
практичні роботи, де слухачі зможуть застосувати набуті знання у процесі виконання 
завдань. 

 
Цільова аудиторія: 
• керівники підприємств харчової галузі  
• фахівці з безпечності харчових продуктів 
• представники торгівельних мереж (власне виробництво) 
• галузеві асоціації 
 

 
 
Для кого потрібен семінар 
Кожна компанія, яка готується до сертифікації систем управління безпечністю харчових 
продуктів або хто вже сертифікований і має потребу щодо переходу на нову версію 
стандарту ISO 22000:2018 для того, щоб відповідати вимогам стандартів і для 
підтвердження сертифікації. 



 
 Семінар-тренінг проводить:  
Березова Світлана Семенівна – головний аудитор Органу Сертифікації 
«ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА», яка має значний досвід із сертифікації 
систем менеджменту підприємств харчової промисловості (ISO 22000, 
НАССР, FSSC 22000). 
 
Ви зможете задати питання, щодо кращих практик побудови, 

впровадження та функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів у 
відповідності до ISO 22000:2018. 
Вартість участі у семінарі становить 4000,00 грн. без ПДВ (код БХП-2).  
Учасники семінару отримають методичні матеріали за програмою семінару, а також 
свідоцтво про участь у семінарі. Ті слухачі, які мають попередній досвід внутрішнього 
аудитора систем управління безпечністю харчових продуктів можуть додатково пройти 
тестування в незалежному органі з сертифікації персоналу і отримати сертифікати 
«Внутрішній аудиторів систем управління безпечністю харчових продуктів»  
(вартість сертифікації -  900 грн. без ПДВ), або «Член групи НАССР» (вартість 
сертифікації -  500 грн. без ПДВ). 
Учасники семінару, які мають додаткове навчання (мінімум 16 годин), вищу освіту у сфері, 
пов’язаній з харчовим напрямком, досвід роботи на харчовому підприємстві, можуть здати 
іспит та отримати акредитовані міжнародно визнані сертифікати «Спеціаліста систем 
управління безпечністю харчових продуктів», «Менеджера систем управління безпечністю 
харчових продуктів» чи «Аудитора систем управління безпечністю харчових продуктів».  
Вартість сертифікації становить 3000,00 грн. без ПДВ (код СП-1).  
За додатковою інформацією щодо кваліфікаційних вимог звертайтеся за тел. 050-410-26-21, 
(044) 517-59-88. 
Семінар відбудеться з 10.00 до 17.30 в приміщенні Клубу лідерів якості України (м. Київ,  
вул. Микільсько-Слобідська, 6). Реєстрація з 09.30 год.  
Контакти: тел. (044) 459-78-16, (050) 413-64-54, quality@quality.kiev.ua; region@quality.kiev.ua. 
Додатки:  програма семінару, заявка. 
  

 
 
 
Президент УАДЯ           П. Я. Калита  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uaq.org.ua/prog_transver_22000.doc
http://uaq.org.ua/zvk_transver_22000.doc

