Про САФОЗО
САФОЗО – швейцарська консалтингова компанія з
розвитку потенціалу, заснована у 2003 році колишнім
директором швейцарської ветеринарної служби.
Компанія працює у напрямку досягнення глобальних
цілей у сфері охорони здоров'я тварин, безпеки
харчових продуктів, продовольчої безпеки споживачів і
сталої торгівлі продуктами тваринного походження
таких, як м'ясо і молоко. САФОЗО співпрацює з
приватними компаніями, урядами, міжнародними
організаціями, групами споживачів, діагностичними
компаніями і науковими інституціями.
САФОЗО акцентує увагу на харчовому ланцюгу ще до
етапу збирання врожаю, оскільки управління безпекою
харчових продуктів є найбільш ефективним тоді, коли
воно починається на початку виробничого процесу.
Технічна експертиза – основа роботи компанії.
Співробітники САФОЗО володіють сучасними науковими підходами і знаннями, які можуть стати корисними для клієнтів.

Проект з безпечності молока, місцевий офіс
вул. Малопідвальна, 10, офіс 1, Київ 01001, Україна
Тел.: +38 044 279 87 12 (13)
Факс: +38 044 279 88 45
e-mail: info@safoso.com.ua
Web: www.safoso.com.ua

Про Швейцарську Конфедерацію
в Україні
Проект здійснюється за підтримки Швейцарської
Конфедерації через Державний секретаріат Швейцарії
з економічних питань (SECO).
У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосторонню
угоду щодо технічної співпраці, в рамках якої в Києві
було відкрито Швейцарське бюро співробітництва для
координації та підтримки програм в Україні.
Швейцарське бюро співробітництва в Україні діє від
імені трьох державних організацій: Швейцарської
агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Відділу
безпеки людини (HSD), які входять до складу
Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, і Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який є частиною Федерального
Департаменту Швейцарії з економічних питань.
Швейцарська програма співробітництва в Україні на
2015–2018 рр. спрямована на підтримку чотирьох
основних напрямків: сталий економічний розвиток,
стале використання енергоресурсів і міський розвиток,
врядування та відновлення миру, а також здоров'я.
Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони і цільовим групам, які
постраждали від конфлікту на сході України. Річний
бюджет Швейцарської програми співробітництва в
Україні сягає 25 мільйонів швейцарських франків. Для
більш детальної інформації відвідайте, будь ласка,
веб-сторінку www.eda.admin.ch/ukraine

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ЦИКЛІ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Проект з безпечності молока

Ціль проекту: Покращити безпечність і якість молока
Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

«Розвиток інституційного потенціалу
Держпродспоживслужби»

«Напрацювання навичок та інструментів
для створення ефективної системи
контролю безпечності молока»

«Залучення приватного сектору
до системи контролю безпечності
молока та молочних продуктів»

- Буде гармонізовано основне законодавство і нормативно-правові акти молочної галузі до вимог ЄС.

ь

- Експерти будуть володіти знаннями з оцінки ризику,
аналізу ланцюга додаткової вартості та економічного
аналізу для Держпродспоживслужби:

Розробимо переліки питань та інспекційні
процедури для проведення інспектування ферм,
пунктів збору молока й молокопереробних
підприємств.

Сприяння співпраці між переробними підприємствами
та виробниками молока задля виробництва безпечного
молока високої якості.
Підхід до впровадження:

ь

ь

проведемо 6 тренінгів з епідеміологічного
спостереження за здоров'ям тварин на основі
оцінки ризиків;

Розробимо ризик-орієнтовані схеми відбору
зразків і протоколи перевірки здоров'я тварин,
якості та безпечності молока.

ь

Забезпечимо 4 державні лабораторії обладнанням і
знаннями для приведення їх до міжнародних
стандартів.

Флагманський підхід – для участі в проекті обрано
10 підприємств; 2 підприємства-флагмани, які
діляться досвідом у навчанні та консультативній
підтримці виробників молока;

ь

Тренінг тренера – тренінги для представників
відібраних молокопереробних підприємств, які
стануть майбутніми тренерами;

ь

Запровадження консультативної програми –
тренінги для середніх та малих виробників,
перевізників, працівників пунктів заготівлі молока
разом з підготовленими тренерами спочатку
організовуватиме Проект, надалі молокопереробні
підприємства надаватимуть консультації самостійно.

ь

Індивідуальний підхід для підприємств-партнерів.

ь

ь

ь

проведемо 5 семінарів щодо основних
принципів оцінки ризиків, аналізу ланцюга
додаткової вартості та економічного аналізу;

ь

мережа експертів проведе оцінку ризику
конкретного небезпечного фактору, аналіз
молочного ланцюга додаткової вартості та
економічний аналіз, і опублікує звіт.
ь

Проведемо 11 тренінгів про важливість використання найкращих практик для виробництва
безпечних молочних продуктів для працівників
Держпродспоживслужби на центральному та
регіональному рівнях.
Проведемо 8 тренінгів для інспекторів щодо
впровадження нових інспекційних процедур.

