
ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСІДАННЯ ГРУПИ НАССР     

Дата: 28.02.2020 р.  
Присутні: керівник групи НАССР,  

секретар групи НАССР,  
члени групи НАССР  

 
Порядок денний: 
1. Про затвердження та впровадження програм-передумов.  
2. Про розподіл обов’язків членів групи НАССР 

 
1.СЛУХАЛИ: Керівника групи НАССР,   яка представила до розгляду 

розроблені програми-передумови: 
ППР-1 Належне планування виробничих, допоміжних та побутових 

приміщень для уникнення перехресного забруднення; 
ППР-2 Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних 

робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також 
заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх 
домішок; 

ППР-3. Вимоги до планування та стану комунікацій − вентиляції, 
водопроводів, електропостачання, освітлення тощо; 

ППР-4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для 
переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що 
контактують з харчовими продуктами; 

ППР-5. Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції 
виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь); 

ППР-6. Здоров’я та гігієна персоналу; 
ППР-7. Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами 

виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності; 
ППР-8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, 

засоби профілактики та боротьби; 
ППР-9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин; 
ППР-10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за 

постачальниками; 
ППР-11. Зберігання та транспортування; 
ППР-12. Контроль за технологічними процесами; 
ППР-13. Маркування харчових продуктів та поінформованість 

споживачів. 
ВИСТУПИЛИ: член групи НАССР Місікевич Л.І., яка запропонувала 

прийняти за основу та в цілому розроблені програми-передумови.  
ВИРІШИЛИ: прийняти за основу та в цілому розроблені програми-

передумови. 
2.СЛУХАЛИ: Керівника групи НАССР  Дирда В.Д, яка ознайомила 

присутніх із розподілом обовязків між членами групи: 
секретарем групи призначити сестру медичну Гайдей Л.І. 



члени групи: Місікевич Л.І. – кухар; 
                     Георгіян Т.І. – підсобний робітник 
ВИСТУПИЛИ:  секретар групи Гайдей Л.І., яка ознайомила присутніх 

з їх обов’язками та дорученнями, покладеними на них. 
ВИРІШИЛИ:  членам групи сумлінно виконувати обов’язки, покладені 

на них 
 
 
 
Керівник групи НАССР                                В.Д.Дирда                                     
Секретар групи НАССР                                 Л.І.Гайдей 

  



Реєстраційна відомість присутніх на засіданні групи НАССР 
19.09.2019 р. 

 
ПІБ Підпис 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


