Державне підприємство
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
СЕМІНАР
на тему: «Європейський підхід до маркування харчових продуктів.
Вимоги Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів». Відповідальність за порушення законодавства.»
Дата проведення: 12 червня 2019 р.
ПРОГРАМА
09.30 10.00

Реєстрація учасників семінару

10.00 -

Вступне слово: Директор ДП «Черкасистандартметрологія»

10.10

Чорнопищук Михайло Петрович

Лектор: Кохан Світлана Василівна – начальник сектору науково-дослідного
відділу стандартизації харчових продуктів НДІ стандартизації ДП
«УкрНДНЦ», відповідальний секретар ТК 154, м. Київ
10.10 –

Новини у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

11.40

Перехід до європейських нормативних документів.
Скасування ГОСТів. Робота вітчизняних підприємств у нових умовах.

11.40 –

Державний контроль в Україні: інспектування та аудит операторів

12.00

ринку. Періодичність здійснення планових заходів держконтролю на
підставі ризик-орієнтованого підходу.
Постанова КМУ від 31.10.2018 № 896.

12.00 –

Основні положення Закону України «Про інформацію для споживачів

12.30

щодо харчових продуктів». Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів.
Порівняння з нормами діючого законодавства.

12.30 –

«Основне поле видимості» на пакуванні продукції.

13.00

Інформація про продукт, яка повинна бути наведена у цій зоні.

13.00 –
13.45

Перерва на обід

13.45 –

Позначення в тексті маркування одиниць вимірювання Міжнародної

14.00

системи одиниць (SI) з використанням літер українського алфавіту.

14.00 –

Терміни, упродовж яких необхідно привести інформацію для спожи-

14.30

вачів щодо харчових продуктів до вимог нового закону.

14.30 –

Відповідальність передбачена за надання на маркуванні неточної, не-

15.00

достовірної, незрозумілої інформації.

15.00 –

Вимоги до маркування заморожених продуктів щодо позначення інфо-

15.15

рмації на пакуванні про масу крижаної глазурі.

15.15 –
15.30

Маркування алкогольних напоїв, виноробної продукції, пива повинно
здійснюватися з урахуванням вимог Закону України «Про інформацію
для споживачів щодо харчових продуктів».
Поставлення продукції на виробництво.

15.30 –
16.00

ДСТУ 3946:2018 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів
- на заміну ДСТУ 3946-2000.
Метрологічні вимоги до фасованих продуктів:
- допустимі відхилення для фасованої продукції, що не маркуються

16.00 –
16.45

знаком « », вимоги щодо допустимого відхилення від кількості, які
повинні бути встановлені для продукції;
- вимоги до фасованого товару в упаковках, що зазначені у нових
редакціях стандартів ДСТУ OIML R 79:2017, ДСТУ OIML R 87:2017
та обов’язковість їх виконання.

16.45 –
17.00

Відповіді на запитання учасників. Обмін думками.
Рекомендації підприємствам.
Підведення підсумків семінару.

Примітка: В Програмі можливі незначні зміни, про які учасники семінару будуть
повідомлені додатково

