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Дану публікацію розроблено в рамках проекту «Адаптація окремих норм Угоди 
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та якості харчових продуктів у Вінницькій області», що впроваджувався в рамках 
проекту «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу 
(http://ec.europa.eu/europeaid), який реалізується Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій та «Європейською правдою».  Зміст цієї 
публікації є виключною відповідальністю Громадської організації «Спілка 
підприємців «Стіна», і жодним чином не відображає точку зору Європейського 
Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та 
«Європейської правди». 

 

Material prepared within the project “Adaptation of certain norms of agreement about 
Ukraine association - EU and establishing effective communication of the supervisory and 
control companies, MSB and the public regarding their implementation in a part of 
effective execution of systems and standards of food safety and quality of food products 
in Vinnytsya region”, which will be implemented within the project “Promotion of the 
reforms in regions” with the assistance of the European Union 
(http://ec.europa.eu/europeaid), which is being realized by the Institute of Economic 
Research and Policy Consulting and “European truth”. 
 

 

Текст публікується в авторській редакції. 

У роботі над публікацією використані власні матеріали інтерв'ю, відео та 
фотозйомки, а також інформація з відкритих джерел. 

За повного або часткового відтворення тексту публікації посилання на авторів та 

видання обов’язкове. 

 

 

«Адаптація окремих норм Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та налагодження ефективної 

комунікації органів нагляду і контролю, МСБ і громадськості щодо їх виконання в частині 

ефективного впровадження систем та стандартів забезпечення норм безпеки та якості харчових 

продуктів у Вінницькій області». Історії успіху Вінницької області./Упорядник Сологуб О. – Вінниця: 

Громадська організація «Спілка підприємців «Стіна», 2019. – 24 с. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ВИРОЩЕНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ДАЮТЬ ГАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ – ДОВОДИТЬ ТОВ 

«ОРГАНІК-Д»  

смт. Сутиски, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Діючий на території смт. Сутиски Гніванського району на Вінниччині свинокомплекс 

підприємства «Субекон» виробляв багато органічних відходів, якісна утилізація яких потребувала 

значних витрат. Крім того, сезонне накопичення відходів викликало конфлікти з мешканцями села 

через постійний сильний запах аміаку. Забруднення повітря та пов’язані з ним наслідки зводили 

нанівець економічну доцільність діяльності підприємства для громади. 

Для вирішення цього питання ТОВ «Органік Д» на «Субеконі» побудувало біореактор, що 

перетворює продукти бактеріального розмноження на біогаз та тепло. Крім того, біогазова станція 

виробляє біогумус, який став основою для вирощення органічних овочів. Зараз 20% всієї продукції 

«Органік Д» вирощується за екологічно чистою технологією. 

Опис проблеми. 

Відходи тваринного комплексу стали справжньою проблемою як для підприємців, так і для 

громади смт.Сутиски. Адже будівництво відповідно оснащеного відстійника вимагало 

неприйнятних за розміром інвестицій, а просте вивезення органіки «у поля» було неможливим 

через законодавчу заборону. Інші ж можливості,  в тому числі варіанти переробки відходів для 

подальшого використання у вигляді енергетичних продуктів або добрив, обмежувались 

недосконалістю вітчизняного законодавства.  

Опис програми/реформи. 

Прийняття внаслідок імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС Закону України № 2042-

VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», а також низки 

нормативних актів, що актуалізували вимоги до поводження і утилізації відходів, підприємство 

отримало змогу впровадити альтернативну систему управління відходами, що втілилась у 

будівництво біореактору для виробництва біогазу та інших побічних енергопродуктів.  

Але головним чинником, що сприяв втіленню в життя комерційної мети «Органік - Д», стало 

набуття чинності з 02 серпня 2019 року Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».  Основні принципи 

зазначеного закону дали можливість природньо поєднати цикл виробництва тваринної продукції, 

зробивши його безвідходним, та привабливе для сучасного споживача виробництво органічної 

продукції овочівництва.  

Крім того, саме органічне виробництво безпечної за сучасними стандартами НАССР овочевої 

продукції відкрило для підприємства можливості розширення ринків збуту, в т.ч. у напрямку 

Європи. 

Результати програми/реформи. 

У 2015 році у Сутисках, що біля Вінниці, був відроджений радянський свинокомплекс на 7 тисяч 

голів. Власники бачили ведення свинарства по-новому і вирішили побудувати біогазову станцію 

для переробки відходів у органічні добрива. «На цьому етапі зрозуміло було, що такому «добру» 

гріх пропадати. Саме «відходи» діяльності цієї станції стали основою для вирощення органічних 

овочів – моркви, буряку, в недалекому майбутньому – селери та цибулі, що є основною діяльністю 

нашого підприємства.» - розповідає директор ТОВ «Органік Д»  Вадим Кричевський. 
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Для здійснення програми було створене Товариство «Органiк-Д», яке почало вирощувати овочеві 

культури, підживлюючи поля «натуральними інгредієнтами». За першим врожаєм моркви, з 

підтвердженим  лабораторним аналізом  «86% дозволених пестицидів не виявлені взагалі», стало 

зрозумілим, що  пропонована програма є досить ефективною.  

Було прийнято рішення щодо вирощування овочів усього борщового набору. 

Одним із векторів руху «Органiк Д» є рух в бік експорту до Єврозони,  а відтак постало питання 

про запровадження європейських вимог до безпечності продукції, в тому числі запровадження 

системи HACCP – ефективного інструменту втілення цієї мети. Для успішного розвитку 

підприємство переймає успішний досвід та намагається дотримуватись норм, правил та 

стандартів, які сформовані в HACCP та інших системах якості. Це забезпечить відповідність 

продукції нормам та стане запорукою чистої репутації та гарного прибутку. «Я вважаю що 

українці заслуговують отримувати в себе на столі якісні продукти, заслуговують на здоров’я i ми 

робимо все для того, щоб їм це дати», – говорить пан Вадим. «Більш того, одним із векторів руху 

«Органiк Д» - є рух в сторону експорту в Єврозону, тому якість продукту – це головна мета, а 

запровадження системи HACCP – ефективний інструмент втілення цієї мети». 

 

З 2017 року за короткий період  на підприємстві збудовано сучасне овочесховище (ємністю три 

тисячі тон для зберігання овочів) та розпочато власне виробництво тари, яке є важливою 

складовою зниження собівартості продукції. На сьогоднішній день овочесховище «Органiк Д» 

забезпечує центральну Україну овочами на весь сезон. Підприємство вирощує овочі на 60 гектарах 

землі на крапельному зрошенні, створило близько 40 робочих місць та сплачує велику частину 

податків в новостворену Сутисківську селищну об’єднану територіальну громаду. 

«Органік-Д» робить ставку не лише на високі врожаї, а й на якість продукції. Тут ретельно 

вивчають можливості органічного землеробства і те, наскільки воно може бути застосоване для 

цього господарства. Як експеримент, 20% всієї продукції вирощується за екологічно чистою 

технологією. 

Займатися точним землеробством «Органік-Д» допомагає лабораторія Prime Lab Tech. 

Партнерські стосунки між ними встановилися з початку нинішнього року. 
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«Без лабораторії ми не можемо обійтися, бо це основа для оцінки якості і безпечності наших 

продуктів» ‒ наголосив директор підприємства Вадим Кричевський.  

Навколо Товариства активізувався мікробізнес. Виникли невеличкі овочесушарки, що створюють 

новий для нашого ринку вид товарів – ферментовані подрібнені сушені овочі. У с. Демидівка 

запущене виробництво біогумусу для вирощення органічної продукції на відновленій землі. 

Створюються мікро майстерні з обслуговування техніки, виробництва тари і паливних пелетів. 

На думку Вадима Кричевського, саме така консолідована робота у громаді здатна відродити 

українське село. «Більше того – впровадження стандартів безпеки, що починається від простого 

віника та чистої вбиральні на виробничих підприємствах, є вагомим чинником покращення 

здоров'я українців, адже ми є те, що ми їмо! І чим якісніше буде наше харчування, тим 

здоровішими і  гарнішими будуть наші діти», - впевнений пан Вадим. 

 

ТОВ Органік-Д 

смт. Сутиски, Тиврівський р-н, Вінницька обл., 23320, вул. Жовтнева, 118 

organic.d.ltd@gmail.com, +38 (067) 211-9708 

  

mailto:organic.d.ltd@gmail.com
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NEW TECHNOLOGIES AND SYSTEMATIC APPROACH TO THE SAFETY OF GROWN 

PRODUCTS GIVE GOOD COMMERCIAL RESULT - PROVES TOV “ORGANIC-D” 

smt. Sutiski, Vinnytsya region  

 

The essence of the story.  

Operating on the territory of the Sutisky village of the Hnivan district in Vinnytsya region the “Subekon” 

pig-breeding complex produced a lot of organic waste, the high-quality utilization of which required 

considerable costs. In addition, seasonal accumulation of waste has caused conflicts with villagers due to 

the constant strong smell of ammonia. Air pollution and its consequences have nullified the economic 

expediency of the enterprise for the community. To address this issue, TOV “Organic D” at Subekon built 

a bioreactor that converts bacterial reproduction products into biogas and heat. Besides, the biogas plant 

produces bio humus, which has become the basis for growing organic vegetables. Now 20% of all 

“Organic D”’s production is being grown using environmentally friendly technology. 

Description of the problem  

The waste of the animal complex has become a real problem for both entrepreneurs and the community 

of smt.Sutiski. After all, the construction of an appropriately equipped sump required unacceptable 

investment, and the simple removal of organic matter into the fields was impossible due to a legal ban. 

Other opportunities, including options for processing waste for later use in the form of energy products or 

fertilizers, were limited by the imperfection of domestic legislation. 

Description of the program/reform  

Adoption as a result of the implementation of the Association Agreement with the EU of the Law of 

Ukraine № 2042-VIII "About state control over the observance of the legislation on food, feed, animal 

by-products, animal health and welfare", as well as a number of regulations that updated the requirements 

Prior to waste management and disposal, the company was able to implement an alternative waste 

management system that was incorporated into the construction of a bioreactor for the production of 

biogas and other energy by-products. But the main factor, which came to life in the commercial purpose 

of "Organic-D", became entering into force on August 02, 2019 Law of Ukraine “About Basic Principles 

and Requirements for appropriate organic production, circulation and marking of an organic goods". The 

basic principles of the specified law provided an opportunity to naturally combine production cycle of 

animal products, producing it without waste, and attractive to the modern consumer the production of the 

organic goods of vegetable growing. Besides, it is the organic production of vegetable products that are 

safe by modern “HACCP” standards and has opened up opportunities for the enterprise to expand its 

markets, including towards Europe. 

 

The results of the program/reform 

In 2015, the Soviet pig farm of 7,000 heads was revived in Sutiski, near Vinnytsya. The owners saw pig 

farming in a new way and decided to build a biogas station for processing waste into organic fertilizers. 

“At this stage, it was clear that it can’t go to waste. It is the "waste" of this station that has become the 

basis for growing organic vegetables - carrots, beets, in the near future - celery and onions, which is the 

main activity of our company.” - says Director of the TOV “Organic-D“ Vadim Krichevsky. 

To implement the program, the «Organic-D» Society was set up to grow vegetables by nourishing the 

fields with "natural ingredients." With the first harvest of carrots, with confirmed laboratory analysis, 

"86% of allowed pesticides have not been detected at all", it became clear that the proposed program is 

quite effective. 

It was decided to grow vegetables throughout the whole borsch set.  
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One of the vectors of the «Organic-D» movement is the movement towards exports to the Eurozone, 

which has raised the question of introducing European product safety requirements, including the 

implementation of the «HACCP” system - an effective tool for achieving this goal. For successful 

development, the enterprise adopts a successful experience and tries to adhere to the norms, rules and 

standards that are formed in “HACCP” and other systems of quality. 

This will ensure that the products comply with the standards and will be the key to clean reputation and 

good profits. "I believe that Ukrainians deserve to receive high quality products, they deserve health, and 

we are doing everything we can to provide them with it", - says Mr Vadim. "Moreover, one of the vectors 

of the “Organic-D” movement is the movement towards exports to the Eurozone, so product quality is the 

main goal and the implementation of “HACCP” is an effective tool for achieving this goal." 

Since 2017, a modern vegetable storage facility (with a capacity of three thousand tons for storing 

vegetables) has been built within a short period of time on the enterprise, and its own production of 

container has been started, which is an important component of reducing the cost of production. For today, 

“Organic-D” vegetable storage provides Central Ukraine with vegetables for the whole season. The 

enterprise grows vegetables on 60 hectares of land on drip irrigation, created about 40 jobs and pays most 

of the taxes to the newly created Sutisky settlement united territorial community. 

“Organic-D” relies not only on high harvests, but also on product quality. It carefully examines the 

possibilities of organic farming and the extent to which it can be applied to this farm. As an experiment, 

20% of all production is grown using environmentally friendly technology. 

“Organic-D”’s precision farming helps Prime Lab Tech. The partnership between them has been 

established since the beginning of this year.  

“We cannot manage without a laboratory because it is the basis for evaluating the quality and safety of 

our products” - Vadim Krichevsky, director of the enterprise, emphasized.  

Around the company, micro-business has intensified. There have arisen small vegetable dryers that create 

a new type of goods for our market - fermented crushed dried vegetables. 

In the Demidovka village started production of bio humus for growing organic products on restored land. 

Micro workshops for maintenance of equipment, production of containers and fuel pellets are created. 

According to Vadim Krychevsky, this is the kind of consolidated work in the community that can revive 

the Ukrainian village. “Moreover, the implementation of safety standards, which starts with a simple 

broom and a clean toilet in production facilities, is a significant factor in improving the health of 

Ukrainians, because we are what we eat! And the better our food, the healthier and nicer our children will 

be”, - assured Mr Vadim. 

  

«Organic-D» LTD 

smt. Sutyski, Tivryv district, Vinnytsya region, 23320, Zhovtneva street, 188  

organic.d.ltd@gmail.com, +38 (067) 211-9708 

  

mailto:%20organic.d.ltd@gmail.com
tel:+38%20(067)%20211-9708
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ПОЛІТИКИ ПТАХОКОМБІНАТУ «БЕРШАДСЬКИЙ».  

с. Вiйтiвка, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Птахокомбінат «Бершадський» втрачав позиції на ринку через конкуренцію. Але необхідність 

відповідати європейським параметрам безпечності харчової продукції змусило підприємство 

запровадити систему НАССР, що відкрило нові можливості для розвитку, зокрема, якості та 

безпечності кормів. У 2019 році розпочато масштабне будівництво нового комбікормового заводу 

потужністю більше 10 т/год., який покращить якість виготовленого комбікорму для птиці і виведе 

господарство на новий рівень вирощування бройлера. 

Опис проблеми  

Внаслідок зменшення споживання курятини та зростання виробництва продукції птахівництва на 

підприємствах-конкурентах (зокрема, на птахофабриках Миронівського хлібопродукту (ТМ 

«Наша Ряба»)), птахокомбінат «Бершадський» був змушений шукати нові шляхи збереження та 

покращення споживчих якостей своєї продукції. Проблема підприємства полягала у необхідності 

розширення ринку збуту своєї продукції, зокрема, його експортного потенціалу.  

Опис програми 

Значним поштовхом у цьому напрямку стала гармонізація українського законодавства з 

європейським в рамках імплементації Угоди про Асоціацію, зокрема, уведення параметрів 

безпечності харчової продукції. Відповідно до Регламенту (ЄС) №88/2013 Україна включена до 

списку третіх країн, з яких дозволено ввезення курячого м’яса, яєць та яєчних продуктів на 

територію Європейського Союзу. Тобто, товари, вироблені на потужностях, які внесені до списків 

експортерів, повинні фактично відповідати вимогам ЄС.  

Запровадження системи НАССР, процедур простежуваності продукції мало сприяти експорту 

українських товарів до країн ЄС (Литва, Словакія, Латвія, Естонія), створенню нових робочих 

місць на підприємстві, знизити ризики негативного впливу продукції підприємства на здоров’я 

споживачів.  Наявність сертифікату на систему управління харчових продуктів (ISO22000) 

дозволила б птахокомбінату міцно утримувати власну нішу на внутрішньому ринку України за 

рахунок підвищення конкурентоспроможності. 

Протягом 2015-2018 років Україна прийняла зміни до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», якими чітко визначено вимоги до операторів 

ринку харчових продуктів, гармонізовані, зокрема, з вимогами Codex Alimentraius.  

Такі зміни вимагають прийняття політики керівництва підприємства згідно з ДСТУ ISO22000:2007  

«Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», запровадження на підприємстві структури, 

яка дозволяє контролювати всі етапи процесу виробництва, починаючи від заготівлі сировини і 

закінчуючи її дистрибуцією, дбає про якість та безпечність кормів. Безпечність харчових 

продуктів розглядається в рамках інтегрованого підходу за принципом «від поля до столу» як 

єдиний неперервний ланцюг, який розпочинається з виробництва тваринних кормів, та включає в 

себе (але не обмежується) виробництвом первинної продукції, обробленням, пакуванням, 

транспортуванням та збутом, і закінчується споживанням харчового продукту кінцевим 

споживачем. 

Наступним кроком програми НАССР є контроль якості та безпечності сировини, правильних умов 

її зберігання. На всіх етапах технологічного процесу потребується ветеринарний контроль. 

Неабияку роль у випуску продукції грає технологічне обладнання. 

Результати впровадження програми/реформи  
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Птахокомбінат «Бершадський» першим в Україні розпочав виробництво напівфабрикатів, 

ковбасних виробів, копченостей з м'яса птиці-бройлера. 

У 2018 році підприємство інвестувало власні кошти на впровадження системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР), і 20 серпня 2018 року отримало сертифікат на систему 

управління харчових продуктів (ISO22000). Впровадження цієї системи дозволило підтвердити 

безпечність продукції та дало змогу реалізувати її не тільки на вітчизняному, а й на європейському 

ринку. 

Запровадження системи простежуваності відкрило нові можливості для розвитку, зокрема, якості 

та безпечності кормів. У 2019 році розпочато масштабне будівництво нового комбікормового 

заводу потужністю більше 10 т/год., який покращить якість виготовленого комбікорму для птиці і 

виведе господарство на новий рівень вирощування бройлера. 

В 2019 році птахокомбінат випустив більше ста видів екологічно чистої, високоякісної та 

безпечної продукції, адже 80% кормового раціону птахів складає натуральне зерно. На 

підприємстві виготовляється м’ясо бройлерів, включаючи субпродукти І категорії, ковбасні 

вироби, паштети, консерви та інші супутні товари; середня виробнича потужність – 15 тис. тон на 

рік.  

«Виконуючи вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» в частині простежуваності,  господарство дійшло висновку щодо 

доцільності забезпечення виробництва власним зерном. Тепер з цією метою підприємством 

обробляється майже 3000 га землі, що дає можливість здешевити витрати на виробництво 

продукції»,  говорить керівник Іван Андрушко. Якщо раніше середня жива вага бройлера складала 

1,6-1,7 кг при середньодобовому прирості 21,8 г та збереженості 83,7% у 54-55 днів, то сьогодні 

забивається птиця в 38 днів вагою 2,3-2,4 кг при збереженості 96,2% та середньодобовому прирості 

58 г. Витрати на виробництво центнера пташиного м'яса знижені більш, ніж удвічі.  

Вартість основних фондів в ході реалізації програми збільшилася на 2,16 мільйонів гривень.  

Незважаючи на створення у Бершадському районі останнім часом декількох птахопереробних 

виробництв, ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» впевнено утримує лідерські позиції – на рівні 

98% загальнорайонного виробництва м’яса птахів. 

 

ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» знаходиться в Бершадському районі, с.Вiйтiвка 

(офіційний сайт: http://ptax.pat.ua).  

http://ptax.pat.ua/
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SAFETY OF THE PRODUCT THAT IS BEING PRODUCED IS A KEY ELEMENT OF 

BERSHADSKY'S POULTRY FARM POLICY.  

Vytivka village, Vinnytsya region 

 

The substance of the story.  

Bershadsky’s poultry farm has been losing market positions due to the competition. However, the need to 

meet the European food safety requirements forced the enterprise to implement the “HACCP” system, 

which opened up new opportunities for development, in particular, the quality and safety of feed. In 2019 

a large-scale construction of a new compound feed factory with a capacity of more than 10 tones per hour 

has been started, which will improve the quality of the made compound feed for poultry and bring the 

farm to a new level of a broiler bringing up. 

Description of the problem 

Owing to reduced consumption of the chicken meat and increased production of the poultry products at 

the competing enterprises (in particular on Mironivskiy Hliboprodukt poultry farms (TM “Nasha 

Ryaba”)), “Bershadskiy” poultry farm was forced to look for a new way of saving and improving 

consumer qualities of its products. The problem of an enterprise was in the need to expand sale market of 

their production, in particular, its exported material.  

Description of the program  

Harmonization of Ukrainian and European legislation as a part of implementation of the Association 

Agreement, in particular, introduction of food safety requirements has became a significant impetus in 

this direction. According to the Regulation (EU) №88/2013 Ukraine is included in the list of the third 

countries from which an export of the chicken meat, eggs and egg products on the territory of the European 

Union is allowed. That means that goods produced at the facilities that are included in the lists of exporters, 

must practically meet the requirements of the EU.  

An implementation of the “HACCP” system, procedures of production traceability had to influence the 

export of Ukrainian goods to the EU countries (Lithuania, Slovakia, Latvia, Estonia), the creation of the 

new work vacancies at the enterprise, reduce the risk of the negative impact of enterprise products on 

consumer’s health.  

Certificate availability for the food management system (ISO22000) would allow to strongly hold its own 

niche on Ukrainian domestic market due to increase of competitiveness to the poultry farm. During 2015-

2018 Ukraine accepted the changes to the law of Ukraine “About the main principles and requirements of 

safety and quality of the food products”, in which the requirements to the operators of the food market is 

clearly claimed, harmonized, in particular with Codex Alimentraius requirements. Changes like these 

demands an adoption of the enterprise management policies according to DSTY ISO22000:2007 

“Requirements to any food chain organizations”, implementation of the structure at the enterprise which 

allows to control all of the stages of production process, starting with the raw curing and ending with its 

distribution. It cares for the quality and safety of the feeds. Safety of the food products is being considered 

within the integrated approach with the principle “from field to table” as the only uninterrupted chain, 

which starts with the production of an animal feed and includes (but is not limited) the production of an 

initial production, processing, packaging, transportation and marketing, and finishes with consuming of 

the food product by the terminal consumer.  

The next step of the “HACCP” program is the quality and safety control, the right conditions of its storage. 

On all of the stages of technological process a vet control is needed. A decent role in the production output 

plays technological equipment.  

The results of the program implementation/reforms 
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The poultry farm “Barshadskiy” was the first one in Ukraine to start the semi-finished products 

production, sausage products, smoked products from meat of the bird-boiler. At the 2018 an enterprise 

invested its own money on the implementation of the food safety management system (HACCP), and on 

august 20th 2018 it got a certificate on the food safety management system (ISO22000). Implementation 

of this Austen allowed to confirm safety of production and made it possible to realize it not only on the 

domestic, but also on the European market. Implementation of the traceability system opened up new 

opportunities for development, in particular, the quality and safety of the feeds. In 2019 a large-scale 

construction of a new compound feed with a capacity of more than 10 tones per hour has been started, 

which will improve the quality of the manufactured compound feed produced and bring the farm to a new 

level of broiler production. 

At 2019 paltry farm released more than 100 species of ecologically clean, high quality and safe 

production, since 80% of the feed ration is made of the natural grain. At the enterprise boiler’s meat is 

made, including sub-products of the first category, sausage products, pastes, canned food and other 

concomitant goods. Average production capacity - 15 thousand tones per year.  

“Fulfilling the requirements of the law of Ukraine “About the main principles and requirements of safety 

and quality of food products” in the part of traceability, the household came to conclusion about 

expediency of providing production with its own grain. Nowadays with this aim almost 3000 hectares of 

land is being processed, which provides an opportunity to reduce costs on goods production”, says 

manager Ivan Andruzhko. If before the average live weight of a broiler was 1,6-1,7 kg at average daily 

gain 21,8 grams and preservation of 83,7% in 54-55 days, then nowadays the bird is being clogged in 38 

days in weight of 2,3-2,4 kg with the preservation 96,2% and an average daily gain 58 grams. Costs on 

production of a quintal bird meat reduced more than twice. Cost of the main fonds in the course of the 

program implementation increased by 2,16 million UAH.   

In spite of creation of several poultry processing industries in Bershadskiy region recently, PrAT “Poultry 

farm “Barshadskiy” is confidently holding the leader position on the level of 98% bird meat production 

of the district.  

PrAT “Poultry farm “Bershadskiy” is locates in Bershadskiy region, Viytivka village (official 

site: http://ptax.pat.ua/).  

http://ptax.pat.ua/
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КОМПАНІЯ «ЛЮСТДОРФ» ВПЕВНЕНО ТРИМАЄ ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ НА РИНКУ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВПРОВАДИВШИ СИСТЕМУ НАССР 

м. Іллінці, Вінницька область    

 

Суть історії.  

ТОВ «Люстдорф» для розширення ринків збуту взялася запроваджувати систему 

безпечності харчових продуктів. Підприємство налагодило систему постійного навчання 

персоналу та підготовку майбутніх працівників з числа студентів відповідних спеціальностей. Все 

це дозволило щорічно збільшувати обсяг реалізації молочної продукції на 15-20%. 

Опис проблеми. 

ТОВ «Люстдорф» опікується проблемами безпечності харчової продукції з 2009 року, і ця робота 

отримала новий поштовх з початком імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС та відповідних 

урядових документів, уведення до дії вимог Закону України «Про державний  контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин». Адже головними перешкодами у запровадженні 

гармонізованого з європейським законодавства були психологія працівників (нерозуміння саме 

дієвості системи і доцільності її впровадження) та безпечність і якість сировини (побудова 

відносин з постачальниками молока). І тут наявність законодавчо врегульованих відносин у 

харчовому ланцюгу дало свої результати.   

Опис програми/реформи 

Прийняті у період 2015-2017 років зміни до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», що у значній мірі стало наслідком підписання Угоди 

про Асоціацію України з ЄС, у новому світлі визначили вимоги до операторів ринку харчових 

продуктів, персоналу та умов виробництва.  

Запровадження програм з безпечності харчових продуктів передбачене Планом заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. №1106. 

Результати програми/ реформи 

ТОВ «Люстдорф» — українська молочна компанія, заснована 1997 року. Розпочала діяльність на 

базі Іллінецького молочного заводу. Основні види продукції: молоко тривалого зберігання, масло 

вершкове, вершки, молочні десерти, кисломолочні продукція. 

Спираючись на вимоги чинного законодавства, компанія «Люстдорф» налагодила систему 

постійного навчання персоналу та підготовку майбутніх працівників з числа студентів відповідних 

спеціальностей. Водночас була запроваджена ефективна система простежуваності та вхідного 

контролю сировини та допоміжних матеріалів. 

 

На підприємстві уведено безперервне проведення досліджень, лабораторний контроль, починаючи 

від приймання сировини у постачальників і закінчуючи реалізацією продукції. Контроль 

сировини, контроль санітарного стану, контроль всіх етапів виробництва, участь підприємства в 

усіх можливих конкурсах, для того щоб продукція була конкурентоспроможною. 

Розроблений план НАССР та відповідні програми передумов охоплюють всі стадії виробництва і 

контроль у критичних контрольних точках. Це дозволяє здійснювати ефективні коригувальні дії і, 

в кінцевому результаті, забезпечувати належні виробничі практики , якість та безпечність 

продукції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
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Реалізація підприємством політики у сфері безпечності своєї продукції дозволила йому 

забезпечити щорічний приріст обсягу реалізації продукції на рівні 15-20%. У вартісному 

обчисленні це становить близько 2,5 млрд грн. Сьогодні ТОВ «Люстдорф» випускає 100 

найменувань продукції і переробляє в середньому за рік до 140 тис. тон молока. 

Товариство постійно вдосконалює технологію високотемпературного імпульсу, на базі якої 

побудоване все виробництво. Керуючись вимогами чинного законодавства, гармонізованого з 

вимогами ЄС, підприємство прийшло до того, що сировину бере виключно від фермерських 

господарств, які запровадили чи мають затверджений план впровадження системи убезпечення 

продуктів свого первинного виробництва, зокрема, контролюють безпечність кормів та 

допоміжних матеріалів, гігієну утримання тварин, тощо. ТОВ «Люстдорф» має особливу вимогу 

до сировинної продукції, тому що молоко має бути термостійке, має бути вищого, мінімум - 

першого сорту.  

«Всі наші постачальники і взагалі всі в Україні знають ˗ «Люстдорф» бере тільки найкращу 

сировину» ˗ каже генеральний директор Олександр Самохвалов. 

ТОВ «Люстдорф» на постійній основі співпрацює з ТетраПак, підприємством, яке теж 

запровадило у себе систему НАССР. Тому є повна упевненість у якості та безпечності для харчової 

продукції комплектуючих i допоміжних матеріалів, миючих, дезінфікуючих, інших хімічних 

засобів, яких потребує виробництво. Встановлюється й постійна взаємодія з іншими 

постачальниками. 

Політика ТОВ «Люстдорф» у сфері безпечності харчових продуктів спонукає до виконання таких 

вимог іншими підприємствами, які є постачальниками Товариства, дає йому упевненість у 

повному задоволенні потреб цільової аудиторії – споживачів молочної продукції.   

ТОВ «Люстдорф» (Іллінці), реалізуючи свою продукцію через торговельні мережі, бере участь й 

у тендерах на забезпечення молочною продукцією багатьох бюджетних установ, серед яких 

підрозділи «Укрзалізниці», загальноосвітні і дитячі заклади, заклади охорони здоров’я. Зрозуміло, 

що питання безпечності згаданої продукції є ключовим моментом у політиці сталого розвитку 

підприємства.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
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«Зараз неможливий розвиток без впровадження систем безпечності, систем менеджменту, що 

забезпечували б безпечність продукції, яку ми можемо гарантувати на всіх етапах виробництва 

та споживання. - пояснює співзасновник Віктор Блащук. 

При гармонізації українського законодавства з європейським в рамках імплементації Угоди про 

Асоціацію України з ЄС з’явилася чітка програма дій стосовно запровадження системи 

безпечності харчових продуктів, яка була реалізована ТОВ «Люстдорф». 

ТзОВ «Люстдорф» 

22700, Вiнницька обл., м. Iллiнцi, вул. Коцюбинського, 1 

тел.: +380 (4345) 2-10-94, +380 (4345) 2-11-94 
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THE “LUSTDORF” COMPANY CONFIDENTLY HOLDS THE LEADING POSITION IN THE 

DAIRY MARKET BY IMPLEMENTING THE “HACCP” SYSTEM 

Illintsi town, Vinnytsya region  

 

The essence of the story.  

LTD “Lustdorf” has implemented a food safety system to expand its markets. The enterprise has set up a 

system of permanent training of staff and training of future employees among students of corresponding 

specialties. All this allowed to increase the volume of implementation of dairy products by 15-20%. 

Description of the problem  

LTD “Lustdorf” has been dealing with food safety issues since 2009, and this work has received a new 

impetus with the start of implementation of the EU Association Agreement and relevant government 

documents, the introduction of the requirements of the Law of Ukraine "About State Control of 

Compliance with the law about Food, Feed, animal by-products, animal health and welfare”. After all, the 

main obstacles in the implementation of the harmonized with the European legislation were the 

psychology of employees (misunderstanding the duality of the system and the expediency of its 

implementation) and the safety and quality of raw materials (building relationships with milk suppliers). 

That’s when the presence of legally regulated relationships in the food chain gave its results.  

Description of the program/reform  

Changes to the Law of Ukraine “about basic principles and requirements for food safety and 

quality”, adopted in 2015-2017, which greatly resulted from the signing of the Association Agreement of 

Ukraine with the EU, have defined the requirements for food market operators, staff and production 

conditions in a new light. Implementation of food safety programs is predicted by the plan of actions for 

the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, approved 

by the Cabinet of Ministers of Ukraine since 25.10.2017 №1106. 

The results of the program/reforms  

LTD “Lustdorf» is a Ukrainian dairy company which was founded in 1997. It launched on the basis of 

the Illintsi dairy factory. The main types of products are: long-term storage milk, butter, cream, milk 

desserts, fermented milk products. Based on the requirements of the current legislation, Lustdorf has 

established a system of continuous training of staff and training of future employees among students of 

relevant specialties. At the same time, an effective system of traceability and input control of raw materials 

and auxiliary materials was implemented. 

The enterprise has introduced continuous conducting research, laboratory control, starting with receiving 

raw materials from suppliers and ending with the realization of products. Control of raw materials, control 

of sanitary condition, control of all stages of production, participation of the enterprise in all possible 

competitions, in order for the products to be competitive. 

The designed “HACCP” plan and relevant prerequisite programs cover all stages of production and 

control at critical control points. This allows to take effective corrective action and, ultimately, proper 

manufacturing practices, quality and product safety. The implementation of the enterprise policy in the 

field of safety of its products allowed it to provide an annual increase in the volume of implementation of 

products at the level of 15-20%. In terms of cost, this amounts to approximately 2.5 billion UAH. Today, 

LTD “Lustdorf” produces 100 goods and processes an average of 140,000 tonnes of milk per year. 

The company constantly improves the technology of high-temperature impulse, on the basis of which all 

production is built. Guided by the requirements of current legislation, harmonized with EU requirements, 

the enterprise has come to taking raw materials exclusively from farms that have implemented or have 

approved a plan to implement a system of safety of products of their primary production, in particular, 

control the safety of feed and auxiliary materials, hygiene, animal maintenance etc. LTD “Lustdorf” has 
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a special requirement for raw materials, because the milk must be heat resistant, it must be higher, at least 

the first grade. 

"All our suppliers, and in general everyone in Ukraine knows - «Lustdorf» takes only the best raw 

materials”, says CEO Alexander Samokhvalov. LTD “Lustdorf” on a regular basis cooperates with Tetra 

Pack, the company, that also implemented the “HACCP” system. Therefore, there is complete confidence 

in the quality and safety of the food products and auxiliary materials, detergents, disinfectant, other 

chemicals, which are needed by production. There is a constant interaction with the other suppliers. LTD 

“Lustdorf”’s food safety policy encourages other companies that are suppliers of the company to meet 

such requirements, giving it confidence in the full satisfaction of the needs of the target audience - dairy 

consumers. LTD “Lustdorf” (Illintsi), selling its products through trading networks, also participates in 

tenders for the provision of dairy products to many budgetary institutions, including Ukrzaliznytsia, 

general education and children's institutions, health care institutions. It is clear that the issue of safety of 

the mentioned products is a key point in the policy of sustainable development of the enterprise. 

“Nowadays it’s impossible to develop without the implementation of safety systems, management 

systems that would ensure the safety of products, which we can guarantee at all stages of production and 

consumption. - explains co-founder Viktor Blaschuk.  

In the course of harmonization of Ukrainian legislation with the European one within the implementation 

of the Association Agreement with the EU, a clear program of action was introduced regarding the 

implementation of the food safety system, which was implemented by LTD “Lustdorf“.  

 

TzOV “Lustdorf” 

22700, Vinnitskiy region, Illintsi city, Kotsubinskogo street, 1 

Telephone number: +380 (4345) 2-10-94, +380 (4345) 2-11-94 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ Є 

ГОЛОВНОЮ ПРИЧИНОЮ УСПІХУ – ВВАЖАЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ «СУБЕКОН». 

cмт. Сутиски, Вінницька область 

 

Суть історії.  

ТОВ «Субекон», яке починало з вирощування свиней, мало проблеми із збільшенням поголів’я 

свиней та утилізацією відходів. Але тісна співпраця з європейськими партнерами і запровадження 

європейських вимог у сфері поводження з відходами спонукало до змін. «Субекон» за рахунок 

закупівлі ремонтного молодняка в ЄС та будівництва біогазової станції зміг не тільки наростити 

поголів’я, а й відкрити нові напрямки діяльності, створивши понад 30 робочих місць в селищі 

Сутиски.  

Опис проблеми 

ТОВ «Субекон» було засноване у 2014 році як тваринницький комплекс із виготовлення продукції 

тваринного походження – м’ясної продукції, переважно із свинини. Перед підприємством стояла 

проблема гарантованого збільшення поголів’я свиней та управління відходами, яке відповідало б 

вимогам безпечності харчової галузі. 

Товариство розпочинало свою роботу, маючи 50 свиноматок. Видалення та утилізація відходів 

здійснювалася існуючими в Україні звичайними методами, що викликало невдоволення місцевого 

населення та певним чином ускладнювало роботу підприємства. Стале збільшення обсягів 

виробництва могло бути досягнуте за рахунок підвищення якості м’яса. 

Опис програми/реформи  

Підприємством була реалізована програма розвитку, пов’язана, зокрема, із тісною співпрацею з 

європейськими партнерами і запровадженням європейських вимог у сфері поводження з 

відходами, а також європейських стандартів якості та безпечності продукції. 

Для вирішення проблеми із збільшенням обсягів виробництва весь ремонтний молодняк було 

вирішено закуповувати з європейських свинокомплексів для зменшення відсотку шпику в тушах, 

що би допомогло підвищити якість м’яса. Цьому сприяла підписана Україною в 2014 році Угода 

про асоціацію з ЄС, яка запровадила зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Проблему відходів передбачалося вирішити за рахунок будівництва сучасної біогазової станції.  

Результати програми/реформи 

Восени 2019 року кількість свиноматок «Субекону» досягла 420, що в перерахунку становить 10 

тис. голів товарних свиней на рік, а це близько 800 тон м’ясної продукції! Весь ремонтний 

молодняк закуповується із європейських свинокомплексів, що дало змогу зменшити відсоток 

шпику в тушах, тим самим підвищивши якість м’яса. Реалізація проводиться в живій вазі великим 

м’ясопереробним підприємствам Вінниччини. Створено вже понад 30 робочих місць.  

Збудована сучасна біогазова станція, яка дозволяє переробляти відходи виробництва у 

високоякісні органічні добрива, а також забезпечити необхідну кількість біогазу для опалення 

власних приміщень взимку. Органічні добрива, що виробляє підприємство, як розповів керівник 

товариства Андрій Чемес, дозволяють збільшити урожайність будь-якого сегменту землеробства 

на 30-40% та зменшити негативний вплив на землю за рахунок підвищення гумусового шару на 

10-20% в рік.  

Можливості, які були досягнуті за рахунок переробки відходів тваринництва, стали поштовхом 

для відкриття нового напрямку діяльності шляхом створення ТОВ «Органік-Д», що займається 

вирощуванням та зберіганням овочевих культур. Зокрема, в 2019 році ними засіяно 35 га моркви 

та 5 га столових буряків і буде зібрано перший урожай чистої органічної продукції. Заздалегідь 
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подбали і про її зберігання. Так, завершується спорудження нового сучасного овочесховища із 

загальним об’ємом зберігання 3 тис. тон! 

На підприємстві активно впроваджують заходи, які спрямовані на відповідність стандартам 

європейської якості та безпечності продуктів. Завдяки ретельному аналізу антибіотиків в їжу 

тварин потрапляє лише 10% цих речовин, що робить м’ясо безпечним та корисним для споживача. 

Крім того, для чистоти повітря в самому приміщені, де утримуються тварини, використовуються 

біологічні продукти для нейтралізації аміаку, а не хімічні, як це було раніше. 

ТОВ «Субекон» приділяє багато уваги обробці транспорту дезінфікуючими засобами, санітарній 

профілактиці. Робітники підприємства забезпечені трьома комплектами робочого одягу, 

контролюється дотримання гігієнічних вимог персоналом.  

В планах подальшого розвитку - нарощування переробних потужностей, зокрема будівництво та 

оснащення морозильної камери шокової заморозки й камери сушіння овочів. Проводиться робота 

із залучення інвестицій для будівництва сучасного тепличного комплексу, який, враховуючи 

високоякісні органічні добрива та наявність енергопостачання від переробки відходів 

тваринництва, дозволить зменшити собівартість й безвідходне виробництво сільгосппродукції. 

Одним словом, ТОВ «Субекон» з ТОВ «Органік-Д» стають своєрідними піонерами, 

законодавцями «моди» у районі з виробництва екологічно чистої органічної сільськогосподарської 

продукції. 

Успішному розвитку тваринницького підприємства ТОВ «Субекон»  сприяли запровадження 

належних європейських практик, наявність висококваліфікованих спеціалістів, ефективно 

реалізовані інноваційні проекти з удосконалення утилізації відходів тваринного походження, 

встановлення систем сучасної вентиляції та автоматичної годівлі, а головне – велика кількість 

задоволених клієнтів, впевнених у якості і безпеці м'ясної продукції під маркою «Субекон». 

ТОВ «Субекон»   

Адреса: вулиця Жовтнева, 51, Сутиски, Вінницька область, 23320 

Телефон: 097 177 8696 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRfIiFarXfnv4GhYV48FGutLr8Ssw:1573565161397&q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqKzE1NUmJ15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FqXGy82Hxh44WtF3Zd2HdhrwKIe7Hpwo6LjUCBHQoXNlzYcrHhwtaLjQDS_iYVWwAAAA&ludocid=6462984411533436428&sa=X&ved=2ahUKEwjY_uaD4-TlAhXQPFAKHcWGDcsQ6BMwEHoECA8QAw&sxsrf=ACYBGNRfIiFarXfnv4GhYV48FGutLr8Ssw:1573565161397
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRfIiFarXfnv4GhYV48FGutLr8Ssw:1573565161397&q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=6462984411533436428&sa=X&ved=2ahUKEwjY_uaD4-TlAhXQPFAKHcWGDcsQ6BMwE3oECBMQAg&sxsrf=ACYBGNRfIiFarXfnv4GhYV48FGutLr8Ssw:1573565161397
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTiDkLwsYGr5GBLgbpFgieB0CO-cQ%3A1573564244624&ei=VK_KXdXOJc7awALZjqzIDA&q=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD&oq=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3..0l3j38.13014.13014..14048...0.2..0.370.370.3-1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.U2rlDwjm-GA&ved=0ahUKEwjVyNPO3-TlAhVOLVAKHVkHC8kQ4dUDCAs&uact=5


20 
 

TECHNOLOGICAL PRODUCTION AND COMPLIANCE WITH SAFETY STANDARDS IS 

THE MAIN REASON OF SUCCESS - IT IS THOUGHT BY THE “SUBECON” ENTERPRISE.  

smt Sutiski, Vinnitskiy region 

 

The essence of the story.  

LTD “Subekon”, which began with growing pigs, had problems with an increase in the number of pigs 

livestock and the utilization of waste. But close cooperation with European partners and implementations 

of European requirements in the field of waste management prompted changes. “Subekon” though the 

purchase of repair live stock from EU and the construction of a biogas station was able not only to increase 

livestock, but also to open new lines of activity, creating more than 30 workplaces in Sutiski village.  

Description of the problem 

LTD “Subecon” was founded at 2014 as a livestock complex of production goods of animal origin - meat 

production, mainly pork. The company was facing a problem of a guaranteed increase in the number of 

pigs and waste management, which would meet the food safety requirements. The company started its 

work having 50 sows Removal and disposal of the waste was being made with exciting in Ukraine regular 

methods, which caused dissatisfaction of the local population and in a certain way made it harder to work 

for the company. A steady increase in production could be achieved by improving the quality of the meat. 

Description of the program/reforms 

A development program has been implemented by the company, connected, in particular, with close 

cooperation with the European partners and implementation of European requirements in the field of 

managing waste, and also European quality standards as production safety.  

To solve the increase in production scope issue all of the young stock was decided to be purchased from 

European pig farms to reduce the percent of speck in carcasses, which will greatly improve the quality of 

the meat. This was facilitated by the EU-Ukraine Association Agreement signed in 2014, which 

implemented a zone of the free trading between Ukraine and EU.  

The waste issue was supposed to be solved through the construction of a modern biogas station. 

The results of the program/reforms  

In the fall of 2019 the quantity of “Subekon” sows reached 420, which is estimated at 10 thousand heads 

of commercial pigs per yeah, which is approximately 800 tonnes of meat products. All of the repair young 

stock is bought from European pig farms, which have the opportunity to reduce the percent of speck in 

carcasses, that lead to improvement of the meat quality. Realization is conducted in a live vase by big 

meat processing enterprises of Vinnytsya. More than 30 workplaces has been made so far. A modern 

biogas station has been built, which allows to recycle waste of the production into high-quality organic 

fertilizers, and also to provide the needed amount of biogas for heating of own premises in winter. Organic 

fertilizers, that are being made by an enterprise, as head of the company Andriy Chemes said, allow to 

increase crop capacity of any segment of agriculture by 30-40% and reduce negative influence on the 

ground by increasing humus layer by 10-20% per year.  

Opportunities which were achieved through the processing of livestock waste, became an impetus to open 

a brand-new line of activity by creating LTD “Organic-D”, that plants and preserves vegetable crops. In 

particular, at 2019 35 hectares of carrot and 5 hectares of table beets were sown by it and the first harvest 

of a clean organic product will be collected. Its storage was taken care of in advance.  That’s how 

construction of a new modern vegetable storage with a total storage capacity of 3 thousand tons is being 

completed! 

The company is actively implementing measures which are aimed at meeting the European quality 

standards and product safety. Due to careful analysis of antibiotics, only 10% of these substances get into 

the food, making the meat safe and beneficial for the consumer. Besides that, biological products are used 
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to neutralize the ammonia, rather than the chemical, as it was previously used to clean the air in the animal 

holding room. 

LTD “Subekon” pays a lot of attention to the processing of transport with disinfectants and sanitary 

prevention. The workers of the enterprise are provided with three sets of work clothes, the observance of 

hygienic requirements is controlled by the staff.  

Plans for further development include augmentation of the processing capacity, in particular the 

construction and equipment of a shock freezer cameras and a camera of drying vegetables. Work is being 

done to attract investment for the construction of a modern greenhouse complex, which, considering high 

quality organic fertilizers and the availability of energy from animal waste processing, will allow to reduce 

the cost and waste production of agricultural products. In short, LTD “Subekon” with LTD “Organic-D“ 

become the peculiar pioneers, legislators of fashion in the area of organic agricultural production. 

The successful development of the livestock enterprise LTD “Subekon” was influenced by the 

implementation of appropriate European practices, the availability of highly qualified specialists, the 

effective implementation of innovative projects to improve the utilization of animal waste, the installation 

of modern ventilation and automatic feeding systems, and most importantly, a large number of satisfied 

customers, that are sure in the quality and safety of the meat products under the brand "Subekon". 

LTD “Subekon” 

Address: Zhovtneva street, 51, Sutiski, Vinnitskiy region, 23320 

Telephone number: 097 177 8696 
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ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МОЛОЧНИЙ ВІЗИТ» ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ НАССР ЗБЕРІГ 

ЛІДЕРСТВО НА РИНКУ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

м.Хмільник, Вінницька обл. 

 

Суть історії.  

Низька купівельна спроможність українських споживачів і обмеженість обсягів внутрішнього 

попиту на продукцію  заводу стало причиною пошуку Хмельницьким заводом сухого знежиреного 

молока «Молочний візит» нових ринків збуту, в тому числі в країни ЄС. Це стало викликом для 

підприємства, оскільки потребувало приведення процедур виробництва, переробки, 

розповсюдження та ввезення продуктів тваринного походження, призначених для споживання 

людиною, у відповідність із стандартами ЄС. Тепер підприємство експортує до Республіки 

Білорусь, Литовської республіки та королівства Йорданія. 

 Опис проблеми 

Одним з ключових факторів, які характеризують безпечність продукції на ринках ЄС, є 

дотримання вимог Директиви 2002/99/ЄС, що, серед іншого, передбачає запровадження вимог ISO 

22000:2005, IDT «Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». Цей стандарт поєднує 

принципи системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point,) і кроки її застосування, 

розроблені та узагальнені Codex Alimentarius. Поєднання за підсумками аудиту необхідних 

програм-передумов з планом аналізу небезпечних чинників мало ключове значення для 

створення на підприємстві ефективної системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Відповідно до стандарту НАССР всі небезпечні чинники, виникнення яких у харчовому ланцюгу 

можна обґрунтовано очікувати, зокрема небезпечні чинники, пов’язані з типом застосовуваного 

процесу та виробничих приміщень, було ідентифіковано й оцінено. 

Підприємство мало вирішити проблему приведення умов власного виробництва до описаних 

вище вимог. 

Опис програми/реформи 

Внаслідок реалізації положень Угоди про Асоціацію України та ЄС були прийняті Закони України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та «Про 

державний  контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», які стимулювали 

українських виробників інвестувати кошти у програми безпечності своєї продукції.   

Результати програми/реформи 

Підприємство «Молочний візит» для приведення у відповідність до законодавства ЄС процедур 

виробництва, переробки, розповсюдження та ввезення продуктів тваринного походження, 

призначених для споживання людиною, розробило та впровадило системи управління безпечністю 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та системи 

управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР (ДСТУ 4161-2003 

«Системи управління безпечністю харчових продуктів», ДСТУ ISO 22000:2007  «Вимоги до будь-

яких організацій харчового ланцюга»; забезпечило належну якість та екологічну чистоту 

сировини; використовувало тільки натуральні продукти; та застосовувало сучасне і нове 

технологічне обладнання. 

Асортимент молочної продукції «Молочний Візит» був розширений і включав в себе масло 

солодковершкове, кисломолочну продукцію, сухе знежирене молоко, тверді, напівтверді сири 

(«Подільський», «Гауда» «Голландський», «Буковинський», «Королівський», «Курортний» і т.п.). 

http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-335.html
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Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» став одним з визнаних лідерів 

переробки молока у Вінницькій області». «Після впровадження на підприємстві менеджменту 

управління ризиками та системи НАССР наші споживачі отримали можливість споживати 

безпечний та якісний продукт та полюбили його. Саме їх відгуки та їх вибір продукції під маркою 

«Молочний візит» серед різноманіття інших молочних виробів стали одним із важливих чинників 

утримання нами лідерських позицій на ринку регіону!», - свідчить Голова правління Микола 

Юрчишин. 

Підприємство отримало дозвіл на експорт молочної продукції до країн ЄС і здійснює експорт до 

Республіки Білорусь, Литовської республіки та королівства Йорданія.  

Стале економічне становище підприємства дозволяє йому будувати сирний цех та реконструювати 

існуючий тепловий вузол. Частина коштів реінвестується в інші прибуткові бізнеси, зокрема у 

будівництво нового лікувально-оздоровчого санаторію у м.Хмільник. 

 

ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» 

Адреса: 22000, Вінницька обл., м.Хмільник, вул. Червоного козацтва, 2 

тел. (04338) 2-22-61, e-mail: vizit05mz@ukr.net 

mailto:vizit05mz@ukr.net
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KHMELNYTSKY FACTORY "DAIRY VISIT" THANKS TO THE “HACCP” SYSTEM SAVED 

LEADERSHIP IN THE MILK PROCESSING MARKET OF VINNYTSYA REGION 

Khmilnyk city, Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

The low purchasing ability of Ukrainian consumers and the limited amounts of domestic demand for the 

products of the factory have caused the Khmilnyk Factory to search for dry low-fat milk "Milk visit" to 

new markets, including in EU countries. This became a challenge for the enterprise as it required bringing 

the procedures for the production, processing, dissemination and importation of products of animal origin 

intended for human consumption in line with EU standards. The company is now exporting to the 

Republic of Belarus, the Republic of Lithuania and the Kingdom of Jordan.  

Description of the problem  

One of the key factors characterizing product safety in the EU markets is compliance with the 

requirements of Directive 2002/99 /EU, which, besides, provides for the implementation of the 

requirements of ISO 22000:2005, IDT “Requirements for all food chain organizations”. This standard 

combines the principles of the “HACCP” system (Hazard Analysis and Critical Control Point,) and the 

steps of its implementation, developed and generalized by Codex Alimentarius. The combination by the 

results of the audit of the necessary prerequisite programs with the dangerous factors analysis plan was 

crucial to creating an effective food safety management system for the enterprise. In accordance with the 

“HACCP” standard, all dangerous factors that can reasonably be expected to occur in the food chain, in 

particular hazardous factors connected with the type of applied process and production buildings, have 

been identified and evaluated. The company had to solve the issue of bringing its own production 

conditions to the requirements described above. 

Description of the program/reform  

As a result of the implementation of the Association Agreement with the EU, the Laws of Ukraine "About 

Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality" and "About State Control of Compliance 

with Food, Feed, Animal By-Products, Health and Welfare animals Law, which encouraged Ukrainian 

producers to invest funds in safety programs for their products were established. 

The results of the program/reform 

The “Dairy Visit” enterprise, in order to comply with EU legislation on procedures for the production, 

processing, distribution and importation of products of animal origin intended for human consumption, 

has developed and implemented safety management systems in accordance with the requirements of 

DSTU ISO 9001-2009 "Quality Management Systems. Requirements” and food safety management 

systems based on the “HACCP” principles (DSTU 4161-2003 "Food Safety Management Systems", 

DSTU ISO 22000:2007 "Requirements for any food chain organization"; ensures proper quality and 

ecological cleanliness of raw materials; only natural products and modern new technological equipment 

were being used. 

The range of dairy products "Dairy Visit" was expanded and included sweet cream butter, fermented milk 

products, dry law-fat milk, solid and semi-solid cheeses (“Podilsky”, “Gouda”, “Dutch”, “Bukovinsky”, 

“Royal”, “Kurortny” etc.). 

Khmelnik's factory of dry non-fat milk "Milk visit" became one of the recognized leaders of milk 

processing in Vinnitsa region". “After the implementation of “HACCP” and risk control management at 

the enterprise, our customers have been able to consume a safe and quality product and grow fond of it. 

It is their feedback and their choice of products under the brand name "Dairy Visit" among a variety of 

other dairy products that have become one of the important factors in maintaining our leading position in 

the market of the region!", - says Chairman of the Board Mykola Yurchyshyn. 
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The company has relieved an allowance to export dairy products to EU countries and exports to the 

Republic of Belarus, the Republic of Lithuania and the Kingdom of Jordan. 

Stable economic position of the company allows it to build a cheese shop and to reconstruct an existing 

thermal node. Part of the funds is being reinvested in other profitable businesses, in particular, the 

construction of a new health-improving sanatorium in Khmilnyk city.  

  

TOV “Khmilnik factory of the dry low-fat milk “Milk Visit” 

Adress: 22000, Vinnytsya region, Khmilnyk city, Chervonogo kozatztva street, 2 

Telephone: (04338) 2-22-61, e-mail: vizit05mz@ukr.net 
  

tel:(04338)%202-22-61
mailto:vizit05mz@ukr.net
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ГАЙСИН-М'ЯСОКОМБІНАТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА КОЖНОМУ 

ЕТАПІ ВИРОБНИЦТВА 

м. Гайсин, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Протягом останніх років в Україні за різних причин поступово відбувається звуження обсягів 

споживчого ринку харчових продуктів. Це спонукає виробників шукати можливостей стосовно 

набуття безспірних конкурентних переваг. Надання продукції нових властивостей, таких, як її 

безпечність, є однією з таких можливостей. При гармонізації українського законодавства з 

європейським в рамках  імплементації Угоди про Асоціацію з’явилася чітка програма дій стосовно 

запровадження системи безпечності харчових продуктів, яка була реалізована «ПП Гайсин-

м'ясокомбінат». Після запровадження структури виробництва за принципом «від лану до столу», 

системи менеджменту безпечності, що заснована на принципах НАССР, підприємство змогло 

вийти в лідери серед м’ясопереробних підприємств Вінницької області та зберегти близько 30 

робочих місць. 

Опис проблеми 

В Україні діяла застаріла система забезпечення якості харчової продукції, яка перевіряла лише 

якість готової продукції шляхом вибіркового ветеринарного контролю. Виконання вимог до 

безпечності продукції не гарантувалося і локальними нормативними документами підприємства 

не такі вимоги не визначалися.  Застосування сучасної системи НАССР переносить акценти з 

перевірки кінцевого продукту на використання привентивних методів.  

Безпечність продукту перевіряють під час виробництва та реалізації продукції. Це дозволяє 

зменшити кількість перевірок вже готового продукту. Ефективність НАССР ґрунтується на тому, 

що вона є упереджувальною системою. Тобто, дозволяє виявити невідповідність стандартам ще на 

стадії виробництва - до того, як продукція потрапить до споживача. Це дуже важлива перевага в 

умовах сучасного ринку, де представлено широкий асортимент продукції різних виробників 

різного походження. Адже виявлення та попередження дефектів ще на стадії виробництва 

дозволяє підприємцю зекономити час та гроші. 

Для вирішення проблеми збереження сталої ринкової ніші одним з ключових моментів є 

дотримання вимог Codex Alimentraius «Рекомендований міжнародний кодекс правил «Загальні 

принципи гігієни харчових продуктів» CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003) та відповідних європейських 

регламентів щодо якості та безпечності кормів, забезпечення належного утримання тварин, аналізу 

небезпек та контролю у критичних контрольних точках у процедурах виробництва м’ясних 

продуктів.      

Опис програми/реформ 

В 2017 році Україна прийняла зміни до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», якими чітко визначила вимоги до операторів ринку 

харчових продуктів, гармонізовані, зокрема, з вимогами Codex Alimentraius.  

Такі зміни вимагають прийняття політики керівництва підприємства згідно з   ДСТУ ISO 

22000:2007  «Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», запровадження на 

підприємстві структури, яка дозволяє контролювати всі етапи процесу виробництва, починаючи 

від заготівлі сировини і закінчуючи її дистрибуцією, дбає про якість та безпечність кормів. 

Безпечність харчових продуктів розглядається в рамках інтегрованого підходу за принципом «від 

поля (стійла) до столу» як єдиний неперервний ланцюг, який розпочинається з виробництва 

тваринних кормів, та включає в себе (але не обмежується) виробництвом первинної продукції, 

обробленням, пакуванням, транспортуванням та збутом, і закінчується споживанням харчового 

продукту кінцевим споживачем. 

http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-335.html
http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-335.html
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Наступним кроком програми  НАССР є контроль якості та безпечності сировини, правильних умов 

її зберігання. На всіх етапах технологічного процесу потребується ветеринарний контроль. 

Неабияку роль у випуску продукції грає технологічне обладнання. 

Всі ці моменти лягли у основу програми з вирішення проблеми  безпечності продукції ПП 

"Гайсин-м'ясокомбінат". 

Результати програми/реформ 

Приватне підприємство "Гайсин-м'ясокомбінат" виробляє м’ясо, м’ясні продукти, торгує живими 

тваринами, м’ясом і м’ясними продуктами оптом та в роздріб в спеціалізованих магазинах. 

Основною проблемою, на якій зосередилася увага підприємства, було забезпечення  якості 

сировини. Добра  генетика, якісна рецептура кормів та сувора гігієна – запорука правильної 

підготовки сировини для виробництва продукції. Підприємство мало опікуватися власним 

племінним господарством з метою забезпечення своїх потреб у сировині та здійсненні поставок  

сировини іншим виробникам. 

Підприємство побудувало свою структуру таким чином, що вона дозволяє  контролювати всі етапи 

процесу виробництва, починаючи від заготівлі сировини і закінчуючи дистрибуцією.  

Проведена робота з постачальниками кормів. Поступово були відібрані ті постачальники, які 

дотримуються вимог щодо гігієни та безпечності кормів.  

«Вся сировина, яка надходить на комбінат, проходить державний ветеринарний контроль і 

щодня перевіряється на всіх стадіях технологічного процесу, починаючи з моменту поставки на 

підприємство і закінчуючи випуском готової продукції. Жорсткий багатоетапний ветеринарний 

контроль гарантує якість і безпеку продукції», - говорить засновник ПП Гайсин-м’ясокомбінату 

Олександр Присяжнюк.  

Завдяки установці сучасного обладнання європейських машинобудівних компаній Matimex і 

Shaller  мясокомбінат випускає продукцію високого гатунку, яка відповідає найвищим стандартам 

ЄС. 
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Як результат впроваджених заходів підприємство отримало сертифікат про застосування системи 

управління та контролю якості НАССР. 

Гарантована безпечність та якість продукції ПП "Гайсин-м'ясокомбінат" дозволяє йому утримувати 

лідерські позиції серед м’ясопереробних підприємств Вінницької області, у непростих умовах 

зберегти близько 30 робочих місць, залишатись прибутковим в умовах жорсткої конкурентної 

боротьби.  

«Високотехнологічні умови праці, європейський підхід, помножений на українську працьовитість, 

дають можливість говорити про унікальність виконаної роботи», – свідчить керівник 

підприємства Валентин Драчук.  

 

ПП "Гайсин-м'ясокомбінат" адреса вул. Заводська 26, м. Гайсин, Вінницька обл., Україна, 

23700. Керівник підприємства Драчук Валентин Федорович. 

Контакті дані: haisynmyaso@ukr.net,  тел.+38 0433428342, +380433421582 

 

 

 

mailto:haisynmyaso@ukr.net
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GAYSIN MEAT-PROCESSING PLANT ENSURES PRODUCT SAFETY AT EVERY STAGE 

OF PRODUCTION 

Gaysin city, Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

In recent years, in Ukraine, for various reasons, the amount of the consumer food market has been 

gradually narrowing. This encourages manufacturers to seek opportunities for unquestionable competitive 

advantage. Providing products with new qualities, such as security, is one such opportunity. While 

harmonizing Ukrainian legislation with the European one within the framework of the implementation of 

the Association Agreement, a clear program of action was introduced regarding the implementation of the 

food safety system, which was actualized by “PE Gaysin Meat Processing Plant”. After the introduction 

of a from-field-to-table production structure, a “HACCP”-based safety management system, the company 

was able to become a leader in the meat processing enterprises of Vinnytsya region and retain about 30 

jobs. 

Description of the problem  

An outdated food quality assurance system operated in Ukraine that checked only the quality of the 

finished product through selective veterinary control. Compliance with product safety requirements was 

not guaranteed and local regulatory documents of the enterprise did not define such requirements. The 

application of the modern “HACCP” system shifts the emphasis from testing the final product to the use 

of preventive methods. 

Product safety is checked during production and realization of products. This allows to reduce the number 

of inspections of the finished product. The effectiveness of the “HACCP” is based on the fact that it is a 

proactive system. 

Namely, it can detect non-compliance with the standards at the production stage - before the product 

reaches the consumer. This is a very important advantage in today's market, where a wide range of 

products of different manufacturers of different origin is presented. After all, detecting and preventing 

defects during the production stage allows the entrepreneur to save time and money. To address the issue 

of maintaining a sustainable market niche, one of the key points is to comply with the requirements of the 

Codex Alimentarius "Recommended International Codex of rules “General principles of food hygiene" 

CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003) and relevant European regulations on feed quality and safety, ensuring 

the proper keeping of animals, the analysis of hazards and controls at critical control points in procedures 

for the production of meat products. 

Description of the program/reform  

In 2017, Ukraine adopted amendments to the Law of Ukraine "About Basic Principles and Requirements 

for Food Safety and Quality", which clearly defined the requirements for food market operators, 

harmonized, in particular, with the requirements of Codex Alimentarius. 

Such changes require adopting an enterprise management policy in accordance with DSTU ISO 

22000:2007 “Requirements for any food chain organization”, implementing a structure at the enterprise 

that allows to control all stages of the production process, from the provision of raw materials to its 

distribution cares about quality and feed safety. Food products safety is considered within the framework 

of the integrated from-field-to-table approach as the only continuous chain that begins with the production 

of animal feed and includes (but is not limited to) primary production, processing, packaging, 

transportation and sale, and ends with the consumption of the food by the end consumer. 

The next step in the «HACCP” program is to control the quality and safety of raw materials and the proper 

conditions for storage. Veterinary control is required at all stages of the process. Technological equipment 
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plays an important role in the production of goods. All of these moments formed the basis of the program 

for solving the problem of safety of production of PP "Gaysin meat-processing plant". 

The results of the program/reform 

The private enterprise “Gaysin meat processing factory” produces meat, meat products, sells live animals, 

meat and meat products wholesale and retail in specialized stores. 

The main problem that the company focused on was quality assurance of raw materials. Good genetics, 

quality feed formulation and strict hygiene are the key to proper preparation of raw materials for 

production. The company had to take care of its own breeding farm in order to meet its own raw material 

needs and supply raw materials to other manufacturers. 

The enterprise has built its structure in such a way that it allows you to control all stages of the production 

process, from the procurement of raw materials and ending with distribution. 

The work was conducted with feed suppliers. Gradually, suppliers that adhere to the hygiene and safety 

requirements of feed were selected.  

“All raw materials that come to the factory pass state veterinary control and are checked daily at all stages 

of the technological process, from the moment of delivery to the enterprise and ending with the production 

of finished products. 

Rigid multi-stage veterinary control guarantees the quality and safety of products», - says the founder of 

PP Gaysin meat processing factory Oleksandr Prysyazhnyuk. 

Thanks to the installation of modern equipment of the European machine-building companies Matimex 

and Shaller, the meat-processing plant produces high-quality products that meet the highest EU standards. 

As a result of the implemented measures, the company received a certificate on the use of the “HACCP” 

management and quality control system. 

Guaranteed safety and quality of production of PP "Gaysin meat-processing plant" allows it to maintain 

the leading position among meat processing enterprises of Vinnytsia region, in difficult conditions to keep 

about 30 workplaces, to remain profitable in the conditions of fierce competition. 

«High-tech working conditions, a European approach, multiplied by Ukrainian hard work, make it 

possible to speak about the uniqueness of the work done», - says the head of the company Valentin 

Drachuk. 

  

PE “Gaysin meat-processing plant”  

Address: Zavodskaya street, 26, Gaysin city, Vinnytsya region, Ukraine, 23700. 

Head of the enterprise Drachuk Valentin Fedorovich. 

Contact details: haisynmyaso@ukr.net 

Telephone: +38 0433428342, +380433421582 

  

mailto:haisynmyaso@ukr.net
tel:+38%200433428342
tel:+380433421582
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ЗАПРОВАДЖУВАТИ КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ У ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА - ТАКОЮ Є МЕТА ТОВ «ЯМПІЛЬСЬКИЙ 

МАСЛОСИРЗАВОД». 

м. Ямпiль, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Ямпільський маслосирзавод для збереження своїх позицій на ринку молочної сировини 

впроваджує систему менеджменту безпечності на принципах НАССР. Для цього завод відкрив 

новітню сучасну лабораторію, що є однією з найкращих в Україні. 

 

Опис проблеми 

Підприємства молокопереробної галузі стикаються з проблемами низьких обсягів виробництва, 

низької пропозиції на внутрішньому ринку та низької продуктивності праці, що впливає на 

доходність і конкурентоспроможність галузі. Також існує проблема скорочення втрат і збереження 

якості сировини і продукції при її доставці до молокозаводу та споживача. 

Опис програми/реформи 

До однієї з ключових складових підвищення конкурентоспроможності продукції відноситься 

дотримання вимог Codex Alimentraius «Рекомендований міжнародний кодекс правил «Загальні 

принципи гігієни харчових продуктів» CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003) та відповідних європейських 

регламентів щодо якості та безпечності кормів, забезпечення належного утримання тварин, аналізу 

небезпек та контролю у критичних контрольних точках у процедурах виробництва м’ясних 

продуктів. 

В Україні вимоги Codex Alimentraius впроваджуються Законом «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів».  

Новий стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту 

соматичних клітин, поділятиметься на екстра, вищий, перший і другий сорти. Впровадження 

кожного наступного кроку із зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку 

ринку і ефективності державної підтримки. Кінцева мета, якої планують досягти до завершення 

перехідного періоду, тобто 2022 року, — це приведення якості молока-сировини до більш високих 

норм — до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським положенням. 

Молокопереробні заводи будуть змушені підвищувати якість своєї продукції, а відповідно будуть 

потребувати якісної сировини. І ті, хто готовий надавати якісну сировину вже зараз, зможуть 

отримувати вищу ціну та будуть важливими партнерами. 

Результати програми/реформи 

Основна спеціалізація Ямпільського маслосирзаводу ˗ виробництво твердих сирів «Князь», 

«Столичний», «Лідер». Також впроваджено у виробництво новий вид продукції - масло вершкове-

рослинне «Селянське-Нiжне» та масло вершково-рослинне «Ямпільське», яке користується 

попитом на ринку.  

Для підтримання оптимального співвідношення ціна/якість продукції підприємство вимагає від 

постачальників сировини дотримуватись стандартів відповідності молочної сировини. 

Запровадження системи управління безпечністю продукції значно зміцнить позиції Товариства на 

ринку.   

«Оперативне реагування на будь-які зміни параметрів технологічного процесу у відповідності з 

базовими принципами НАССР є пріоритетом політики Товариства», - говорить заступник 

генерального директора Ігор Тесленко. 
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У цьому допомагає запроваджена підприємством система управління безпечністю харчових 

продуктів на основі концепції НАССР. Вона дозволяє здійснювати оцінювання і контроль 

небезпечних факторів продовольчої сировини, технологічних процесів і готової продукції для 

забезпечення високої якості і безпечності харчових продуктів. Процедури коригування 

технологічних процесів для усунення ризиків виникнення небезпеки включають у себе й завдання 

модернізації обладнання, перепланування приміщень тощо. З метою забезпечення постійного 

контролю якості на заводі безперебійно працює новітня сучасна лабораторія, що є однією з 

найкращих в Україні.  

Постійні інвестиції в оновлення устаткування та автоматизацію виробничих процесів дозволили 

звести до мінімуму вплив зовнішніх факторів і гарантовано випускати продукцію високої якості.  

Ці заходи дозволяють зберегти тисячний трудовий колектив підприємства, утримувати сталий 

рівень рентабельності та примножувати експорт продукції, зокрема, до Республіки Молдова.  

 

Відкрите акціонерне товариство «Ямпільський маслосирзавод»,  

Вінницька обл., м. Ямпiль, вул. Котовського, 23 та вул. Гоголя, 169,  

тел. 0433622580 
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TO IMPLEMENT THE BEST EUROPEAN PRACTICES IN THE PRODUCTION OF MILK 

PROCESSING PRODUCTS - THIS IS THE GOAL OF TOV “YAMPILSKY BUTTER-CHEESE 

FACTORY”. 

Yampil city, Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

To maintain its positions in the dairy market, “Yampil Butter-Cheese” implements a “HACCP” safety 

management system. For this purpose, the factory opened the newest modern laboratory, which is one of 

the best in Ukraine. 

Description of the problem  

Milk processing companies face problems with low production scopes, low domestic market supply and 

low productivity, which affects the profitability and competitiveness of the industry. There is also the 

problem of reducing losses and maintaining the quality of raw materials and products when delivered to 

the milk factory and the consumer.  

Description of the program/reform  

One of the key components of improving product competitiveness is compliance with the requirements 

of the Codex Alimentraius "Recommended International Codex of the rules “Common hygiene principles 

of the food products" CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003) and the relevant European regulations on feed 

quality and safety, animal keeping, hazard analysis, and control at critical control points in meat 

production procedures. In Ukraine, Codex Alimentraius requirements are implemented by the «Law on 

Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality». The new standard predicts that all milk, 

depending on the level of bacterial contamination and somatic cell content, will be divided into extra, 

higher, first and second varieties. The implementation of each next step in changing the requirements for 

milk will be accompanied by an analysis of market developments and the effectiveness of government 

support. The ultimate goal, which is planned to be achieved by the end of the transition period, that is 

2022, is to bring the quality of raw milk to higher standards - to the so-called 100/400 standard, which 

complies with European regulations. Milk processing factories will have to improve the quality of their 

products and, accordingly, will need quality raw materials. And those who are ready to provide quality 

raw materials right now will be able to receive a higher price and will be important partners. 

The results of the program/reform 

The main specialization of the “Yampilsk” butter and cheese factory is the production of “Prince”, 

“Stolichny”, “Leader” hard cheeses. A new type of product was also introduced into production - creamy 

vegetable «Selyanske-Nizhne» butter and creamy vegetable «Yampilske» butter, which is in demand on 

the market.  

In order to maintain the optimum interrelation of the price and quality of the product the company requires 

the suppliers of raw materials to comply with the standards of conformity of milk raw materials. The 

implementation of a product safety management system will significantly strengthen the Company's 

position in the market.  

"The operative response to any changes in technological process parameters in accordance with the basic 

principles of the “HACCP” is a priority of the company's policy”, - says deputy of a general director Igor 

Teslenko.  

The system of food safety management based on the concept of “HACCP” helps in this. It allows to 

evaluate and control hazardous factors of food raw materials, technological processes and finished 

products to ensure the high quality and safety of food. Correction procedures of technological processes 

to eliminate the risk of hazards include the task of upgrading equipment, redeveloping buildings and more. 
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In order to ensure constant quality control, a new modern laboratory, one of the best in Ukraine, is 

continuously operating at the factory. 

Constant investments in equipment upgrades and production process automation have minimized the 

impact of external factors and are guaranteed to produce high quality products. 

These measures allow to keep the company’s thousands of employees, to maintain a stable level of 

profitability and to increase the export of products, in particular, to the Republic of Moldova.  

  

Open join stock company “Yampilskiy butter-cheese factory”,  

Vinnytsya region, Yampil city, Kotovskogo street, 23 and Gogol street, 169 

Telephone number: 0433622580  
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ГАРАНТОВАНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» - ДЕВІЗ ПРАТ «МОГИЛІВ-

ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД. 

м. Могилів-Подільський, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Ключовою проблемою ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» є збереження 

конкурентоспроможності своєї продукції. Гармонізація українського законодавства з 

європейським в рамках імплементації Угоди про Асоціацію сформувала чітку програму дій 

стосовно запровадження системи безпечності харчових продуктів, яка була реалізована 

Товариством. На сьогодні «Могилів-Подільський консервний завод» постійно здійснює випуск 

продукції для різних відомих компаній/брендів з України, США, Німеччини, Литви, Латвії, 

Ізраїлю, Білорусі та Молдови.  

Опис проблеми. 

Основною властивістю конкурентоспроможності є те, що вона показує, наскільки ефективно 

працює компанія для задоволення потреб своїх споживачів порівняно з компаніями-конкурентами 

на ринку. Рівень конкурентоспроможності товарів може бути чітко визначеним у той самий 

момент, коли товар потрапляє на ринок до споживачів і там фактично проходить перевірку на 

відповідність потребам та смакам покупців. Продукція, яка найбільше відповідає таким вимогам, 

і буде найбільш конкурентоспроможною серед відповідних їй товарів-аналогів. Проте потрібно 

пам’ятати, що те, що сьогодні подобається покупцю найбільше, може стати йому абсолютно 

непотрібним вже завтра, адже ми живемо в епоху технологічних інновацій, де все змінюється 

надзвичайно швидкими темпами.  

Опис програми/реформ. 

Внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» внаслідок імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС спонукає 

підприємства впроваджувати системи контролю якості своєї продукції. 

Побудова харчового ланцюга як носія єдиних вимог до безпечності продукції, починаючи від 

виробників сировини і закінчуючи простежуваністю за принципом «крок вперед», дозволяє 

підприємству гідно пропонувати свою продукцію на внутрішніх та зовнішніх ринках. Під «кроком 

вперед» мається на увазі, що кожен оператор повинен визначити, кому були відправлені партії 

готової продукції. «Крок назад» полягає в тому, що кожен оператор ринку повинен визначати, які 

саме партії сировини та від якого виробника він отримав. 

Наявність у структурі виробництва ефективної системи безпечності харчової продукції, яка 

відповідає належним європейським практикам, дозволила «Могилів-Подільському консервному 

заводу» запропонувати своїм споживачам нові якості своєї продукції.  

Результати програми/реформ. 

Вже багато років поспіль ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» визнається одним із 

лідерів серед плодопереробних підприємств Вінницької області. Підприємство має багатолітній 

досвід виробництва консервованих продуктів і спеціалізується на виробництві соків та овочевої 

консервації з 1999 року. 

Реформування діяльності заводу полягало у забезпеченні підприємства якісною сировиною, 

забезпеченні належного зберігання сировини, належних технологічних умов виробництва, 

навчання персоналу та дотримання ним належних гігієнічних вимог та у запровадженні системи 

безпечності продукції та контролю у критичних контрольних точках (НАССР).   
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Завдяки відпрацьованому механізму співпраці, компанія налагодила виробництво продукції 

високої якості та забезпечила постійний контроль усього процесу ‒ від замовлення упаковки, 

сировини, виробництва товару й до постачання на склад готової продукції.  

Підприємство використовує під саджання родючі сільськогосподарські землі в екологічно чистому 

районі Поділля. У процесі вирощування застосовуються тільки ручні методи обробки та збору. 

Полив і обробка ґрунту здійснюється сучасною сільськогосподарською технікою. Для зберігання 

зібраного врожаю використовується спеціальне холодильне обладнання на 5000 т. 

  

Уся продукція виготовляється з натуральних інгредієнтів, з використанням сучасних технологій 

виробництва, і фасується переважно в скляну тару, що дає змогу максимально зберегти її якість і 

корисні властивості. Якість продукції перевіряється сертифікованою лабораторією. Крім того, 

підприємство успішно здійснює випуск продукції в сегменті PRIVATE LABEL для інших відомих 

компаній. 

Підприємством запроваджена система НАССР. 

«Для Могилів-Подільського консервного заводу є надзвичайно важливим не лише виробляти якісну 

та безпечну продукцію, а й застосовувати інші способи підвищення конкурентоспроможності 

своєї продукції на ринку, зокрема, належні європейські виробничі практики», - повідомляє 

керівник ПрАТ Могилів-Подільський консервний заводу Богдана Брайченко. 

На сьогодні ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» постійно здійснює випуск продукції 

для різних відомих компаній/брендів з України, США, Німеччини, Литви, Латвії, Ізраїлю, Білорусі 

та Молдови.  

Товариство підтримує кількість робочих місць на рівні 200.   

 

ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» вул. Дністровська 60, м. Могилів-

Подільський, Вінницька обл. 24000, Україна 
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GUARANTEED SAFETY OF A FOOD PRODUCTS” IS THE MOTTO OF PRAT “MOGILYV-

PODILSKY CANNERY. 

Mogilyv-Podilsky city, Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

The main problem of the PrAT “Mogilyv-Podilsky Cannery” is maintaining the competitiveness of its 

products. Harmonization of Ukrainian legislation with the European one as part of the implementation of 

the Association Agreement formed clear action program concerning implementation the food safety 

system which was realized by the company. Nowadays “Mogilyv-Podilsky Cannery” releases production 

for various well-known companies/brands from Ukraine, the USA, Germany, Lithuania, Latvia, Israel, 

Belarus and Moldova constantly. 

Description of the problem  

The main feature of competitiveness is that it shows how effectively the company works to meet the needs 

of its customers compared to competing companies in the market. The level of competitiveness of goods 

can be clearly defined at the moment when the product enters the market to consumers and there is actually 

a check for compliance with the needs and tastes of customers. The product that most meets these 

requirements will be the most competitive among its counterpart products. However, it should be 

remembered that what we like to buy today may become absolutely unnecessary tomorrow, as we live in 

an age of technological innovation, where everything changes extremely fast. 

Description of the program/reforms 

Making changes to the Law of Ukraine "About basic principles and requirements for food safety and 

quality" as a result of the implementation of the Association Agreement of Ukraine with the EU urges 

enterprises to implement quality control systems for their products. 

Building a food chain as a carrier of uniform requirements for product safety, starting with raw material 

manufacturers and ending with a step-by-step traceability using the “step ahead” principle, allows an 

enterprise to offer its products in the domestic and foreign markets with dignity. The "step ahead" implies 

that each operator must determine to whom consignments of the finished goods have been shipped. The 

"step back" means that each market operator must determine which accurately batch of raw material and 

from which manufacturer he received. 

The presence in the structure of production of an effective food safety system, which corresponds to the 

good European practices, allowed “Mogilev-Podilsky Cannery” to offer its consumers new qualities of 

their products. 

The results of the program/reforms  

For many years in a row PrAT "Mogilev-Podilsky Cannery" has been recognized as one of the leaders 

among the fruit-processing enterprises of Vinnytsia region. The company has many years of experience 

in the production of canned foods and has been specializing in the production of juices and vegetable 

preserves since 1999. The reform of the factory’s activity consisted of providing the company with quality 

raw materials, ensuring proper storage of raw materials, proper technological conditions of production, 

staff training and compliance with proper hygiene requirements, and implementing a system of product 

safety and control at critical control points (HACCP). 

Thanks to the developed cooperation mechanism, the company has adjusted production of high quality 

products and provided constant control of the whole process - from ordering packaging, raw materials, 

production of goods and delivery to the storage of finished products. The company uses fertile agricultural 

land for cravings in an ecologically clean area of Podillya. Only manual methods of processing and 

harvesting are used in the carving process. Watering and tillage is carried out by modern agricultural 

machinery. Special refrigeration equipment for 5000 tons is used for storage of the harvest. 
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All production is made of natural ingredients, using modern production technologies, and is packed 

mainly in glass containers, which allows to preserve its quality and useful properties as much as possible. 

The quality of the product is checked by a certified laboratory. In addition, the company successfully 

produces PRIVATE LABEL products for other well-known companies. The company implemented the 

“HACCP” system. 

“It is extremely important for Mogilyv-Podilsky Cannery not only to produce quality and safe products, 

but also to apply other ways of increasing the competitiveness of its products in the market, in particular, 

good European manufacturing practices,” - said the CEO of PrAT “Mogilyv-Podilsky Cannery”, Bogdana 

Braichenko. Today, “Mogilyv-Podilsky Canning Factory” PrAT constantly produces products for various 

well-known companies/brands from Ukraine, USA, Germany, Lithuania, Latvia, Israel, Belarus and 

Moldova. 

The company maintains the quantity of workplaces at the level of 200. 

  

PrAT “Mogyliv-Podilskiy cannery” Dnistrovskaya street 60, Mogyliv-Posilskiy city, Vinnytsya 

region 24000, Ukraine 
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НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ ПОСЛУГ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ – ГОЛОВНИЙ 

ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ “РАДОН” 

м.Хмільник, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Санаторій «Радон» розпочав свою діяльність у 2012 році. Під одним дахом санаторій об’єднав два 

спальних корпуси, один — лікувально-оздоровчий, аптеку, супермаркет, ресторан, їдальню на 

дві зали. Заклад спеціалізується на лікуванні радоновою водою недуг опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної системи, органів дихання.  

Від самого початку перед менеджментом санаторію була поставлена чітка задача: стати 

найкращим оздоровчим закладом міста – курорту Хмільник. Щоб досягти цієї мети, потрібно було 

не лише розбудувати сучасну медичну базу і залучити до її обслуговування найкращих фахівців. 

Важливим елементом став рівень надання побутових послуг, якість і безпечність харчування, що 

ускладнювалась індивідуальними особливостями клієнтів закладу. Побудова інтегрованої 

системи, що поєднувала б якісні оздоровчі процедури і справжній затишок для відвідувачів, стала 

викликом для керівництва і персоналу «Радону». 

Опис проблеми 

Основною проблемою для розвитку санаторію стала побудова системи управління, що поєднувала 

б реальне оздоровлення клієнтів із наданням їм якісних побутових послуг, розваг, безпечного і 

смачного харчування. Адже саме лояльність відвідувачів робила заклад конкурентоспроможним 

та прибутковим. 

Опис програми/ реформи 

НА думку керівництва «Радону», вирішенням проблеми закладу могла б стати адаптація усіх 

аспектів діяльності до рівня європейських практик, що впроваджуються в рамках реалізації Угоди 

про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, запровадження систем ISO 22000:2005 в частини 

побудови управління безпекою та якістю послуг,  а також системи технологічної безпеки НАССР 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів».  

Була прийнята політика управління безпечністю надання послуг, яка забезпечила контроль на всіх 

етапах. Відповідно до неї були внесені капітальні зміни у логістику проходження оздоровчих 

процедур, до кожної з яких було застосовано оновлені відповідно до вимог системи ISO 

22000:2005. 

Лікування в санаторії базується на застосуванні мінеральної радонової води із власної 

свердловини. Хворим призначають комплекс ванн, окремо процедури для ніг і рук. Також — сухі 

радонові ванни. Всі ці процедури пов’язані із заходами безпеки, оскільки радон – це активна 

хімічна сполука із радіаційною складовою.  

Окремої уваги потребувало впровадження системи НАССР у харчовій зоні санаторію. Саме 

приміщення їдальні двоповерхове, із окремими входами до клієнтів та персоналу, що включало 

м’ясний, холодний та кондитерський цехи, від самого початку було побудоване до стандарту 

НАССР.  

Результати програми/ реформи 

Внаслідок реалізації політики безпеки та якості, що була побудована відповідно до стандартів  ISO 

22000:2005 та НАССР, у санаторії «Радон» було встановлене нове обладнання та впроваджені 

регламенти дій персоналу, а також забезпечено процеси виготовлення та вживання продуктів 
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харчування за принципом прослідковуваності. Великий обсяг щоденного обслуговування клієнтів 

вимагав наявності не менше 50 працівників фахового персоналу – кухарів, офіціантів, підсобників 

тощо. Щодня відпочивальники мають на вибір до десятка перших і других страв, закусок і 

десертів. У середньому кожен день готують 55 страв на сніданок, обід і вечерю, в тому числі – 

дієтичних страв для людей із особливими потребами. Тижневе меню їдальні включає в себе 395 

страв з екологічно чистих продуктів. При такій обсягу робіт чітке дотримання стандартів 

мінімізувало ризики небезпеки для відвідувачів. 

Одночасно оновлення торкнулось оздоровчої бази санаторію, що дозволило, окрім сучасної 

діагностики, розширити спектр послуг, включивши до них мультиспіральну комп'ютерну 

томографіу; ультразвукову діагностику; діяльність клініко-біохімічної лабораторії, та процедур: 

радонотерапії, торфотерапії; спелеотерапії; озонотерапії; гірудотерапії; процедур із застосуванням 

мінеральних вод і цілющих речовин (скипидарні, хвойні, перлинні, бішофітні). 

 

Санаторій "Радон" 

Вінницька область, м.Хмільник, вул. 1 Травня, буд.1 

Tel: +38(093)44-285-33 

Skype: radon.resort 

E-mail: radon.resort@gmail.com, info.radon@i.ua 
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THE HIGHEST LEVEL OF SERVICES FOR IMPROVING HUMAN HEALTH IS THE MAIN 

PRINCIPLE OF THE “RADON” SANATORIUM.  

Khmilnyk city,Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

The “Radon” sanatorium started its activity in 2012. Under one roof the sanatorium has united two 

sleeping buildings, one - medical and health center, pharmacy, supermarket, restaurant, dining room for 

two halls. The institution specializes in the treatment with radon water ailments of the musculoskeletal 

system, cardiovascular system, respiratory system. 

From the very beginning, the management of the sanatorium was given a clear task: to become the best 

health institution of the city - the resort of Khmilnyk. In order to achieve this goal, it was necessary not 

only to build a modern medical base and to involve the best specialists in its service. An important element 

was the level of provision of household services, the quality and safety of food, which was complicated 

by the individual characteristics of the clients of the institution.  

Building an integrated system that combines quality wellness procedures and genuine comfort for visitors 

became a challenge for “Radon”’ leadership and staff. 

Description of the problem  

The main problem for the development of the sanatorium was the construction of a management system 

that would combine the real recovery of clients with the provision of quality household services, 

entertainment, safe and delicious food. It was the loyalty of the visitors that made the institution 

competitive and profitable. 

Description of the program/reform 

According to «Radon‘s » management, the solution of the institution's problem could be to adapt all 

aspects of the activity to the level of European practices implemented within the framework of realization 

of the Association Agreement between Ukraine and the EU, in particular, the implementation of ISO 

22000:2005 systems in the part of building safety and quality management services, as well as the 

“HACCP” technological security system in accordance with the Law of Ukraine "About basic principles 

and requirements for food safety and quality". 

A security management policy for provision of services was adopted to ensure control at all stages. 

According to it, major changes were made to the logistics of passing the wellness procedures, each of 

which was updated in accordance with the requirements of ISO 22000:2005 system. 

Treatment at the sanatorium is based on the use of mineral radon water from its own well. The patients 

are prescribed a complex of baths and separated procedures for the feet and hands. Also - dry radon baths. 

All these procedures are related to the safety measures since radon is an active chemical compound with 

a radiation component. 

Special attention was needed to implement the “HACCP” system in the sanatorium's food zone. The 

dining room building has two floors, with separate entrances to customers and staff, which included meat, 

cold and confectionery shops, was built from the outset to the “HACCP” standard. 

The results of the program/reform 

As a result of the implementation of the safety and quality policy, which was built in accordance with ISO 

22000:2005 and “HACCP” standards, new equipment and staff action regulations were installed in the 

“Radon” sanatorium, as well as the processes of production and consumption of food goods based on the 

principle of traceability.  A large amount of daily customer service required the presence of at least 50 

professional staff - cooks, waiters, helpers, etc. Everyday vacationers have a choice of up to a dozen first 

and second dishes, snacks and desserts. On average, 55 meals are prepared daily for breakfast, lunch and 
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dinner, including diet meals for people with special needs. The weekly dining menu includes 395 eco-

friendly dishes. With such a high volume of work, strict adherence to standards minimized the risk of 

danger to visitors. At the same time, the upgrade touched on the wellness base of the sanatorium, which 

allowed, apart from modern diagnostics, to expand the range of services and include multispiral computed 

tomography; ultrasound diagnostics; activity of clinical biochemical laboratory and procedures: radon 

therapy, peat therapy; speleotherapy; ozone therapy; hirudotherapy; procedures with application of 

mineral waters and healing substances (turpentine, coniferous, pearl, bischofite). 

  

“Radon” sanatorium 

Vinnytsya region, Khmilnyk city, The 1st of May street, building #1 

Telephone: +38(093)44-285-33 

Skype: radon.resort 

E-mail: radon.resort@gmail.com, info.radon@i.ua 

  

tel:+38(093)44-285-33
mailto:radon.resort@gmail.com
mailto:info.radon@i.ua
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БУТИ КРАЩИМИ У СВОЇЙ СПРАВІ СТАЛО МОЖЛИВИМ ЗА РАХУНОК ГАРАНТІЙ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

с. Ольгопіль, Вінницька область 

 

Суть історії.  

Підприємство «Агрофірма «Ольгопіль» від часу свого заснування було орієнтоване на вирощення 

великої рогатої худоби та вироблення сирого молока. Проте щоб бути конкурентним на 

європейському ринку, підприємство переорієнтувалось на переробку молочної продукції і 

створення її додаткової вартості. Таким чином, постало питання про створення власного 

молокопереробного виробництва та пошуку власної ніші на ринку якісних і безпечних молочних 

продуктів. У 2018 році «Агрофірма «Ольгопіль» створила у селі Каташин того ж району 

молокопереробний завод потужністю 5 тон молока за зміну.  

Опис проблеми 

Проблеми, які мало вирішити ТОВ «АФ «Ольгопіль», полягали у створенні 

конкурентоспроможного виробництва. Потрібна була така програма виробництва, яка зробила б 

продукцію новоствореного підприємства конкурентоздатною з самого початку.  

Опис програми/ реформи 

Агрофірма вирішила, що конкурентоздатність її продукції може забезпечити адаптація умов 

виробництва до належних європейських практик, що впроваджуються в рамках реалізації Угоди 

про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, запровадження системи НАССР відповідно до 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».  

Керівництвом підприємства згідно з ДСТУ ISO 22000:2007 була прийнята політика управління 

безпечністю виробництва, яка забезпечила контроль на всіх етапах процесу виробництва, 

починаючи від заготівлі сировини і закінчуючи її дистрибуцією. Безпечність харчових продуктів 

розглядається в рамках інтегрованого підходу за принципом «від поля (стійла) до столу» як єдиний 

неперервний ланцюг, який розпочинається з виробництва тваринних кормів та включає в себе (але 

не обмежується) виробництвом первинної продукції, обробленням, пакуванням, 

транспортуванням та збутом і закінчується споживанням харчового продукту кінцевим 

споживачем. 

Наступним кроком програми НАССР є контроль якості та безпечності сировини, правильних умов 

її зберігання. На всіх етапах технологічного процесу потребується ветеринарний контроль. 

Неабияку роль у випуску продукції грає технологічне обладнання. 

Результати програми/ реформи 

Керівництво АФ «Ольгопіль» хотіло створити виробництво із завершеним технологічним циклом, 

одразу ж запропонувати споживачеві визнаний бренд та з «чистого аркушу» запровадити 

європейські стандарти, в тому числі систему НАССР. Для цього було вирішено використовувати 

бренд «Villa Milk». 

Було встановлене нове обладнання фірми «Tessa» (Ізраїль), побудований молокопереробний 

комплекс, при будівництві  якого враховані всі вимоги міжнародних стандартів, розроблений та 

запроваджений план НАССР.  

З 2018 року в селі Каташин діє молокопереробний комплекс АФ «Ольгопіль», особливістю якого 

є завершений цикл виробництва — від вирощування кормів, утримання поголів'я молочного стада 

до переробки молочної сировини та виготовлення кінцевого продукту споживання. Потужність 

підприємства становить 5 тон молока за зміну. 
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Тут виробляють шість видів молочної продукції: молоко 2,5% і 3,2% жирності, кефір 1% і 2,5% 

жирності, ряжанку та сметану. 

Підприємством впроваджена система управління якістю та безпекою харчових продуктів 

відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 22000. 

«Ми рахуємо, що  у плані  високотехнологічного виробництва будемо навіть кращими за наших 

європейських колег», – говорить керівник ТОВ «АФ «Ольгопіль» Павло Кaленич. 

На підприємстві діє система НАССР  – системний підхід, що охоплює усі параметри безпечності 

харчових продуктів на всіх етапах: починаючи від отримання сировини до безпосередньо 

використання продукту кінцевим споживачем. Вона дає змогу швидко знаходити джерело 

неякісної продукції та вилучати неякісні продукти харчування з ринку, діагностувати реальні 

проблеми виробництва, розширювати асортимент продукції, страхувати якість сировини, 

підвищувати репутацію торгової марки та бренду 

Продукція АФ «Ольгопіль» завдяки її якості та безпечності користується  сталим попитом, що має 

стійку тенденцію до зростання попиту на неї з боку як вітчизняних, так і більш вимогливих 

закордонних покупців. 

 

ТОВ «АФ «Ольгопіль»  

Адреса: 24830, Вінницька область, Чечельницький район, с. Ольгопіль, вул. Центральна, 

131 

Телефони: +38 (067) 430-65-86, +38 (067) 432-29-70, +38 (097) 003-09-73 

Email:olgopol@ukr.net 
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BEING THE BEST IN YOUR BUSINESS BECAME POSSIBLE THANKS TO THE 

GUARANTEES OF THE SAFETY OF OUR PRODUCTS. 

Olgopol village, Vinnytsya region 

 

The essence of the story.  

The enterprise “Agricultural firm “Olgopil” has been focused on cattle breeding and raw milk production 

since the time of its founding. However, in order to be competitive in the European market, the company 

reoroentated on processing dairy products and creating additional value for them. Thus, the question arose 

about creating their own milk processing production and finding their own niche in the market of quality 

and safe dairy products. In 2018, “Agricultural firm “Olgopol” set up a milk processing factory in the 

village of Katashin in the same district with a capacity of 5 tons of milk per shift. 

Description of the problem  

The problems that LTD “AF “Olgopil” had to solve were to create competitive production. It needed a 

production program that would make the products of the newly established company competitive from 

the beginning. 

Description of the program/reform  

The agrofirm has decided that the competitiveness of its products can be ensured by the adaptation of the 

production conditions to the proper European practices implemented within the implementation of the 

Association Agreement between Ukraine and the EU, in particular, the implementation of the “HACCP” 

system in accordance with the Law of Ukraine "About basic principles and requirements for food safety 

and quality products ». 

In accordance with DSTU ISO 22000:2007, the management of the enterprise adopted a safety 

management producing policy, which ensured control at all stages of the production process, starting with 

raw material provision and finishing with its distribution. Food safety is considered in the integrated field-

to-table approach as the only continuous chain that begins with the production of animal feed and includes 

(but is not limited to) primary products production, processing, packaging, transportation and marketing 

and ends with the consumption of the food by the end consumer. The next step in the «HACCP” program 

is to control the quality and safety of raw materials and the proper conditions for storage. Veterinary 

control is required at all stages of the process. Technological equipment plays an important role in the 

production of goods. 

The results of the program/reforms  

The management of AF “Olgopil” wanted to create a production with a complete technological cycle, to 

immediately offer the consumer a recognized brand and to implement the European standards, including 

the “HACCP” system, from the "clean sheet". For this purpose, it was decided to use the brand "Villa 

Milk". 

New equipment was installed at “Tessa” (Israel), a milk processing complex was built, and all the 

necessary international standards were developed during construction, which were developed and 

implemented to the “HACCP” plan. Since 2018, the AF “Olgopil” milk processing complex has been 

operating in the village of Katashin, a feature of which is the completed production cycle - from growing 

sterns, keeping dairy herds to processing dairy raw materials and manufacturing the final consumption 

product. The enterprise capacity is 5 tons of milk per shift. 

Six types of dairy products are produced here: milk of 2.5% and 3.2% of fat content, kefir of 1% and 2.5% 

of fat content, raisin and sour cream. The company has implemented a system of food quality and safety 

management in accordance with the requirements of international standards ISO 9001 and ISO 22000. 

"We believe that in terms of high-tech production, we will be even better than our European colleagues," 

says Pavlo Kalenich, the head of “Olgopil” AF. 
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The company has a HACCP system - a systematic approach that covers all the parameters of food safety 

at all stages: starting with receiving raw materials to the direct use of the product by the end consumer. It 

allows you to quickly find the source of poor quality products and remove shoddy food products from the 

market, diagnose real production problems, expand the product range, insure the quality of raw materials, 

increase trademark and brand reputation. Due to its quality and safety, the products of AF “Olgopil” are 

in constant demand, which has a steady tendency to increase the demand for it from both domestic and 

more demanding foreign buyers. 

  

LTD “AF “Olgopil”  

Address: 24830, Vinnitskiy region, Chechelnitskiy district, Olgopil village, Zentralna street, 131 

Telephone number: +38 (067) 430-65-86, +38 (067) 432-29-70, +38 (097) 003-09-73 

Email: olgopol@ukr.net 

  

Material prepared within the project “Adaptation of certain norms of agreement about Ukraine 

association - EU and establishing effective communication of the supervisory and control companies, 

MSB and the public regarding their implementation in a part of effective execution of systems and 

standards of food safety and quality of food products in Vinnytsya region”, which will be implemented 

within the project “Promotion of the reforms in regions” with the assistance of the European Union 

(http://ec.europa.eu/europeaid), which is being realized by the Institute of Economic Research and 

Policy Consulting and “European truth”. 

 

Our own interview materials, video and photographs, as well as open source information are being 

used in the work on the article.  

  

tel:+38%20(067)%20430-65-86
tel:+38%20(067)%20432-29-70
tel:+38%20(097)%20003-09-73
mailto:olgopol@ukr.net
http://ec.europa.eu/europeaid
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