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Шановні колеги!
Компанія МНС Груп, офіційний партнер компанії ТЮФ (Німеччина).
Концерн ТЮФ Рейнланд є однією з провідних компаній з надання незалежних
технічних послуг і представлений на всіх світових ринках. Володіючи численними
міжнародними акредитаціями, ми уповноважені здійснювати технічний нагляд,
сертифікувати Вашу продукцію, системи менеджменту і персонал відповідно до
вимог міжнародних стандартів.
Наша мета - сприяти постійному поліпшенню Вашої продукції, процесів і
систем менеджменту шляхом оцінки їх безпеки і конкурентоспроможності. При
цьому як незалежний орган з інспектування та сертифікації ми гарантує Вам
отримання найбільш достовірних і неупереджених результатів.
Українське представництво концерну ТЮФ Рейнланд представлено ТОВ
«MNC Group» і має в своєму розпорядженні як власними аудиторами та
експертами, так і компетентними у відповідних галузях фахівцями з інших країн,
послугами яких можна користуватися за вашим бажанням., пропонує Вашій
адміністрації пройти безкоштовне навчання на базі вашої організації за курсом
«Впровадження та застосування постійно діючих процедур, що засновані на
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
(HACCP), організація проведення моніторингових досліджень, порядок видачі
ветеринарних документів».
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
«Впровадження та застосування постійно діючих процедур, що засновані на
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках(HACCP) , організація проведення моніторингових досліджень»

Час
Тема
10.00-10.30 Огляд та введення в систему харчових продуктів: HACCP,
ISO 22000, FSSC 22000, IFS.
10.30-11.30 Принципи HACCP
11.30-12.30 Програми попередніх умов. Верифікація та валідація систем
менеджменту харчової безпеки.

12.30-13.30 Аудит системи менеджменту харчової безпеки:
Керівництво аудитом;
Підхід до аудиту. Виконавець аудиту.
Класифікація виявлень.
Звіт про аудит.
Корекція та коригувальні дії
13.30-.14.15 Обід
14.15 – 15.30 Виконання вимог харчового законодавства з впровадження
процедур, заснованих на принципах HACCP.
15.30-16.00 Практичні поради з впровадження процедур, заснованих на
принципах HACCP, вимоги законодавства та добровільних
стандартів.
16.00-16.40 Основні законодавчі акти Європейського союзу в сфері
безпечності харчових продуктів.
16.40-17.00 Обговорення. Підведення підсумків
За аналогічною програмою ми провели навчання у Запорізький, Полтавський,
Сумський, Рівненський Волинський та Вінницький адміністраціях. Для більш
детальної інформації зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.
З повагою і надією на плідну співпрацю!
Менеджер Сертифікаційного підрозділу
ТОВ «МНС ГРУП» Україна,
61072, м. Харків, п-т Науки 60,
Головний корпус (північний) оф. 301-307
Тел. +38 057 752 30 75
Тел. +38 044 499 77 27
Тел. +38 057 728 97 07
E-mail: sales@certification.ua
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