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До високої якості — разом
аркуванняМ

ÏеріоÄ ÏерехоÄу 
віÄ виробництва 

траÄиційної 
(неоргані×ної) 

ÏроÄукції 
бÄжільництва 
Äо органі×ної    

має тривати 
не менше 
12 місяців.

армонізаціяГ

ехнічне регулюванняТ

Це повинен 
знати кожен
Ïровіäні вчåні нèçкè євроïåéñüкèх 
крàїн нèні ïрàцюютü нàä ïрàвèëàìè 
ìàркувàння товàрів. інфорìàція, 
якà ìіñтèтèñя нà уïàковці чè 
åтèкåтці тоãо чè іншоãо вèробу, 
ввàжàютü вонè, ïовèннà бутè 
вèчåрïнà, àäжå її çнàчåння 
äëя кожноãо ñïожèвàчà товàру 
вåëèчåçнå. нà уïàковці ïовèннà 
бутè вñя нåобхіäнà інфорìàція 
ïро ïроäукт, éоãо ñкëàä, äоìішкè, 
тåрìін тà уìовè çбåріãàння, 
вèробнèкà, інñтрукції щоäо 
вèкорèñтàння тà інші вàжëèві äàні. 

У європейських країнах нині прави-
ла маркування регламентуються 
окремими технічними регламента-

ми. Умови щодо зазначення на упаков-
ці (етикетці) дати виготовлення, терміну 
зберігання, кінцевої дати споживання в 
регламентах різних країн істотно відріз-
няються. Для безперешкодного експор-
ту продукції виробник має враховувати 
особливості вимог щодо маркування в 
інших державах. 

На думку фахівців, сучасна людина 
не повинна складати свій раціон без-
думно, виходячи лише з того, що їй по-
добається на смак. Як відомо, в природі 
не існує жодного продукту, який би са-
мостійно повністю задовольняв потребу 
організму в усіх необхідних йому речо-
винах. Повноцінне харчування повинне 
бути збалансованим і враховувати без-
ліч факторів, які впливають на здоров’я. 
Зокрема потрібно брати до уваги те, що 
технологічна обробка продуктів, кон-
сервування, рафінування, тривале і не-
правильне зберігання значно знижують, 
а подекуди й зовсім зводять нанівець 
вміст вітамінів, макро- і мікроелемен-
тів, харчових волокон і біологічно актив-
них речовин. Тому й поширюються за-
хворювання, безпосередньо пов’язані з 
неправильним харчуванням: атероскле-
роз, гіпертонічна хвороба, ожиріння, 
цукровий діабет, остеопороз, подагра, 
деякі злоякісні новоутворення…

Тож не дивно, що Євросоюз вима-
гає, аби виробник надавав споживачеві 
вичерпну та достовірну інформацію про 
харчову цінність продукції. Харчова цін-
ність — це загальне поняття, яке вклю-
чає і енергетичну цінність продукту, і 
вміст у ньому різних речовин та ступінь 
їх засвоєння організмом, і наявність чи 
відсутність вітамінів, мікроелементів, 
алергенів, шкідливих інгредієнтів тощо. 
А калорійність продукту безпосередньо 
показує ту кількість енергії, яку орга-
нізм людини може отримати при повно-
му його засвоєнні.

Неабияке значення має інформа-
ція про країну походження, адже дає 
споживачеві уявлення про географіч-
не походження товарів та послуг, а 
отже, в опосередкованій формі пові-
домляє про певні специфічні характе-
ристики, притаманні продукції з тієї чи 
іншої місцевості, що відіграє не остан-
ню роль під час прийняття споживачем 
рішення щодо придбання того чи ін-
шого товару. Неправдиве зазначення 
країни походження не лише вводить 
споживачів в оману, а й негативно по-
значається на іміджі підприємств кра-
їни, за яких себе видають фальсифі-
катори.

Країна походження товару має важ-
ливе значення для митного оформлен-
ня, митного контролю та визначення 
митної вартості. Під країною походжен-
ня товару можуть розумітися група кра-
їн, митні союзи країн, регіон чи частина 
країни, якщо є необхідність їх виділен-
ня з метою визначення походження то-
вару.

Отже, підприємства, які бажають 
працювати на європейському ринку, по-
винні подбати про те, щоб маркування 
їхньої продукції відповідало усім вимо-
гам європейського законодавства. Од-
нак нагадаємо, що маркування має бути 
достовірним, тобто містити правдиву 
інформацію, отриману шляхом відповід-
них досліджень продукції в акредитова-
них на відповідність міжнародним стан-
дартам лабораторіях.

Зважаючи на актуаль-
ність теми та заці-
кавлення виробників, 

такі заходи безпосередньо 
в районах стають традицій-
ними.  На семінар-нараду 

сюди завітали представни-
ки Жашківського, Маньків-
ського, Монастирищен-
ського, Тальнівського, 
Христинівського, Умансько-
го районів та м.Умань. Се-

ред них — посадовці та 
комунальники, що займа-
ються питаннями тепло-, 
водо-, електропостачання, 
промисловці, а також пред-
ставники бізнесу.

— Спочатку подібний за-
хід провели в Золотоноші. 
Переконалися, що така до-
помога потрібна і знаходить 
відгук, — розповів директор 
ДП «Черкасистандартметро-
логія» Михайло Чорнопищук. 

— Проблеми технічного регу-
лювання хвилюють виробни-
ків та потребують детальних 
роз’яснень. Адже динаміч-
ні зміни законодавства по-
требують такого ж швидкого 
реагування на них та вміння 
перебудовувати свою робо-
ту відповідно до нових пра-
вил

Про технічні можливос-
ті та перспективи співпраці 
ДП «Черкасистандартметро-
логія» з метою прискорення 
реалізації чинного законо-
давства у сфері метрології 
та стандартизації розпові-
ли у своїх виступах дирек-
тор підприємства Михайло 
Чорнопищук та його заступ-
ники — Володимир Швецов і 
Олександр Камша. 

Фахівці зауважили, що  
останнім часом відбулася 
низка подій, які мають на 
меті зняти зайві бар’єри для 
доступу українських товарів 
на ринки ЄС. А це, у свою 
чергу, неминуче вимагає пе-
реходу на європейські стан-
дарти і процедури. 

Динамічні законодавчі зміни 
потребують адекватного реагування

Ïро нåобхіäніñтü ïрèñкорåння вïровàäжåння 
ñучàñнèх євроінтåãрàціéнèх çàконів у ãàëуçі 
тåхнічноãо рåãуëювàння éшëà ìовà ïіä чàñ 
вèїçноãо ñåìінàру-нàрàäè в уìàні. орãàніçàтороì 
çàхоäу ñтàëè обëäåржàäìініñтрàція тà 
ÄÏ «×åркàñèñтàнäàртìåтроëоãія». 

Впроваджуючи 
європейські 
виміри якості
Важко переоцінити важливість якості 

та безпечності харчових продуктів, 
які випускають сьогодні підприєм-

ства. Саме тому їхні керівники, начальни-
ки відділів, підприємці та провідні фахівці 
галузі поглиблювали свої знання на се-
мінарі про зміни у харчовому законодав-
стві України, гармонізацію його з євро-
пейським, а також вивчали інші актуальні 
питання виробництва та обігу харчових 
продуктів, їхньої якості, безпечності та 
маркування на семінарі, організованому 
ДП «Черкасистандартметрологія». Ком-
петентно, з глибоким знанням особли-
востей технології, сучасних стандартів 
розкрила тему начальник сектору нау-
ково-дослідного відділу  стандартизації 
харчових продуктів НДІ стандартизації 
ДП «УкрНДНЦ» Світлана Кохан. 

Особливий інтерес учасників семіна-
ру викликали її коментарі щодо змін у 
харчовому законодавстві України, про-
цесу гармонізації його з європейським. 
Зокрема мова йшла про  впроваджен-
ня на сучасному етапі системи безпеч-
ності харчової продукції (Закон України  
№1602-VII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо хар-
чових продуктів»), повноваження єди-
ного контролюючого державного орга-
ну — Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захис-
ту прав споживачів, основні види законо-
давчих актів вторинного права ЄС — ре-
гламенти, директиви і рішення у сфері 
безпеки продукції.

Багато уваги учасники семінару при-
ділили маркуванню харчових продук-
тів,  застосуванню технічного регламенту 
щодо правил їхнього маркування. Корис-
ним був практикум з цього питання, а та-
кож розгляд зразків маркування з аналі-
зом характерних порушень.

Фахівці розглянули цілу низку інших 
проблем, які актуальні для виробників, 
зокрема  вимоги до оформлення декла-
рації виробника на продукцію, претензії 
супермаркетів до маркування харчових 
продуктів. Учасники семінару розробили 
рекомендації підприємствам, які допомо-
жуть забезпечити виробництво високоя-
кісної продукції.  
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ахівцям на заміткуФ
Затверджено правила 
виробництва
продукції
бджільництва

Вказані правила визначають 
особливості виробництва орга-
нічної продукції бджільництва. 

Зокрема, передбачають виключен-
ня з технологічного процесу застосу-
вання хімічних добрив та пестицидів 
синтетичного походження, генетично 
модифікованих організмів, похідних 
ГМО, консервантів тощо.

Встановлюються також обмежен-
ня для розміщення пасік. Зокрема їх 
можна облаштовувати на відстані: 

- не менш як 500 метрів від шо-
сейних доріг і залізниць, пилорам, ви-
соковольтних ліній електропередач;

- не менш як один кілометр від 
тваринницьких і птахівницьких буді-
вель;

- не менш як п’ять кілометрів від 
підприємств промисловості, радіо-
локаційних, радіо- та/або телетран-
сляційних станцій, інших джерел мі-
крохвильового випромінювання;

-  не менш як сім кілометрів від 
товарних пасік, які не виробляють 
органічну продукцію.

Пасіки розміщуються таким чи-
ном, щоб у радіусі трьох кіломе-
трів від них були розташовані дже-
рела натурального нектару і пилку, 
який походить з органічно вироще-
них або дикорослих культур. Під час 
відкачування меду заборонено вико-
ристовувати хімічно синтезовані ре-
пеленти, а також відкачувати мед зі 
стільників із розплодом.

Для профілактики захворювань та 
лікування бджіл у вуликах викорис-
товуються такі натуральні природні 
продукти як прополіс, віск і рослинні 

олії. З метою захисту рамок, вуликів 
і стільників від шкідників застосову-
ються лише визначені  спеціальним 
переліком засоби.

Період переходу від виробництва 
традиційної (неорганічної) продукції 
бджільництва до органічної має три-
вати не менше 12 місяців.

Виробництво органічної продук-
ції сьогодні є досить перспективним. 
Зокрема і в плані освоєння закор-
донних ринків збуту. Тож ДП «Чер-
касистандартметрологія» як орган з 
оцінки відповідності готове допома-
гати зацікавленим виробникам осво-
ювати цей напрямок. Зокрема мова 
йде про проведення випробувань 
органічної продукції, консультативну 
допомогу.

За додатковою інформацію звер-
тайтеся у ДП «Черкасистандартме-
трологія» телефоном 0472 45 74 37. Ñ
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