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Перевірка на відПовідність 
міжнародним стандартам 
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Завод NOVACORE®, що зна-
ходиться в с. Орлівщина 
(Дніпропетровська обл.),  
21 травня відзначив другу 

річницю успішного розвитку з ви-
робництва преміксів. Цього ж дня 
д-р Ф. Люббе, постійний консуль-
тант заводу, вчений-практик із 
Німеччини, фахівець із більш ніж 
35-річним досвідом у галузі вироб-
ництва преміксів і кормових до-
бавок, оглянув підприємство і дав 
практичні поради експертам.

Співпраця між NOVACORE® і д-ром 
Люббе почалася задовго до офіцій-
ного відкриття заводу. Спільно роз-
роблялись технологічні аспекти 

виробництва, проводилась оцінка 
постачальників сировинних компо-
нентів, обладнання для виробничо-
випробувальної лабораторії. Завдяки 
великій попередній підготовці з мо-
менту відкриття в 2013 році знадоби-
лося мінімум часу, щоб завод увійшов 
у нормальний робочий ритм.

Оснащений потужною автомати-
зованою інформаційною системою 
управління всіма виробничими про-
цесами, NOVACORE® щодня виробляє 
премікси стабільно високої якості. 
Система дає змогу здійснювати на-
скрізне простежування і покрокове 
документування процесів на кожно-
му етапі виробництва: від контролю 

сировинних компонентів до автома-
тизованого фасування готової про-
дукції, — зі стовідсотковим зворот-
ним відстеженням.

Перша частина інспекції д-ра 
Люббе була присвячена контролю 
та управлінню якістю вхідних сиро-
винних компонентів. Співробітники 
лабораторії заводу NOVACORE® ра-
зом із німецьким фахівцем зробили 
детальний аналіз компонентів (віта-
мінів, мікроелементів і т.д.). Консуль-
тант на прикладі показав, як визна-
чити не тільки постачальника, але й 
технологію виробництва вітаміну D3 
від різних виробників. Таким чином, 
працівники лабораторії отримали 
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рекомендації з оцінки результатів 
контролю якості, накопичення бази 
даних досліджень щодо сировинних 
компонентів і постачальників. Такі 
статистичні дані моніторингу є ще 
одним кроком до досягнення мак-
симального контролю і, відповідно, 
стабільно високої якості вироблених 
преміксів. 

У цілому д-р Люббе підтвердив, 
що завдяки використанню сучас-
ного обладнання від провідних ви-
робників Німеччини та Швейцарії 
NOVACORE® повністю відповідає 
системі управління якістю.

Чимало питань обговорив кон-
сультант із фахівцями служб якос-
ті, постачання та виробництва, що 
пов’язані з поставками сировинних 
компонентів, управлінням поточ-
ними виробничими процесами та 
методами оцінки. На сьогодніш-
ній день на заводі використовують 
більше 80 найменувань компонен- 
тів.

Друга частина інспекції була при-
свячена технології виробництва пре-

міксів. Було оглянуто все технічне 
оснащення, що включає в себе:
• високоточне дозувальне облад-

нання;
• інноваційну систему транспорту-

вання віддозованих компонентів 
Quick Lift;

• преміксний, лопатний, одновіс-
ний плугоподібний змішувач;

• систему контрольного зважуван-
ня;

• роботизовану пакувальну лінію 
ARODO.
«Фахівці заводу NOVACORE® 

володіють усіма необхідними зна-
ннями та новітнім технологічним 
обладнанням для виробництва пре-
міксів, а я залюбки передаю їм свій 
більш ніж 35-річний досвід премік-
сера, постійно консультуючи їх із 
тих чи інших питань», — зазначив 
д-р Люббе.

Завод NOVACORE® сертифіко-
ваний на відповідність вимогам 
міжнародних стандартів: GMP + 
B1 (Європейський стандарт без-
пеки кормів), ISO 9001 (Система 

менеджменту якості), ISO 14001 
(Система екологічного менедж-
менту), OHSAS 18001 (Система ме-
неджменту професійної безпеки та 
здоров’я). Це означає, що всі мож-
ливі процеси на заводі повністю 
відповідають вимогам найкращих 
практик виробництва преміксів і 
кормових добавок.

Для розширення асортименту 
своєї продукції підприємство пра-
цює над проектом будівництва 
нових виробничих ліній. Плани 
розвитку фахівці заводу також обго-
ворили з д-ром Ф. Люббе, і він під-
твердив готовність співпрацювати й 
консультувати виробників і надалі. 

Підбиваючи підсумки інспекту-
вання NOVACORE®, німецький екс-
перт запевнив: «Після двох років ро-
боти завод з виробництва преміксів 
перебуває в хорошому стані і відпо-
відає всім міжнародним стандартам 
щодо контролю й документування 
процесів». Також він схвалив роботу 
команди, відзначивши мотивова-
ність працівників. 
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