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До високої якості — разом

Виконання вимог HACCP 
— це створення систе
ми управління безпе

кою продукції на всіх етапах 
виробництва: від надходжен
ня сировини та інгредієнтів 
на виробництво до упаков
ки, складування і транспор
тування готового товару.

У заході взяли участь на
чальник відділу технологій 
виробництва харчових про
дуктів департаменту про
довольства Міністерства 
аграрної політики та продо
вольства України Валентина 
Заєць, начальник управлін
ня агропромислового роз
витку облдержадміністрації 
Ігор Колодка, експерти про
екту Жанна Пастовенська та 
Юрій Оглашенний, дирек
тор ДП «Черкасистандарт
метрологія» Михайло Чор
нопищук, фахівці управління 
Держпродспоживслужби в 
області та підприємств хар
чової та переробної галузей.

Метою проекту, наго
лошувалося на семінарі, 
є сприяння вдосконален
ню системи контролю без
печності харчових продук
тів в Україні за принципом 
«від лану до столу» шляхом 
приведення законодавства 
України, інституційної інф
раструктури та системи дер
жавного контролю у відпо
відність до регуляторної та 
адміністративної політики та 
практик ЄС. Начальник від
ділу технологій виробництва 
харчових продуктів депар
таменту продовольства Мі
ністерства аграрної політи
ки та продовольства України 
Валентина Заєць звернула 
увагу на те, що лише п’ята 
частина українських підпри
ємств харчової галузі ма
ють сертифіковану систему 
управління безпечністю хар

чової продукції. Більшість не 
розуміє, що зміни невідво
ротні, і Україна, обравши єв
ропейський вектор розвит
ку, має відповідати вимогам 
сьогодення та привести у 
відповідність з європейськи
ми вимоги до продукції. 

Експерти проекту Жанна 
Пастовенська та Юрій Огла
шенний ознайомили слухачів 
з вимогами законодавства 
у харчовій галузі та відпові
дальності операторів ринку, 
передумовами, процедурою 
та етапами впровадження 
НАССР, економічним ефек
том від впровадження сис
теми контролю, принципа
ми аудитування процедур, 
заснованих на принципах 
НАССР.

Нині особливо важливою 
є можливість отримати ком
петентні інформаційнокон
сультаційні послуги та на
лежну допомогу на місці. З 
потенційними можливостя
ми ДП «Черкасистандарт
метрологія» учасників семі
нару ознайомив директор 
підприємства Михайло Чор
нопищук. Пріоритетними на
прямками діяльності підпри
ємства є надання послуг у 
сфері стандартизації, метро
логії, сертифікації продукції, 
послуг і систем управління. 
Сфера акредитації органу з 
сертифікації систем управ
ління ДП «Черкасистандарт
метрологія» охоплює серти
фікацію систем управління 
якістю відповідно до вимог 
ДСТУ ISO 9001:2009 «Сис
теми управління якістю. Ви
моги», у тому числі послуг у 
сфері охорони здоров’я та 
з надання соціальної допо
моги; сертифікацію систем 
управління безпечністю хар
чових продуктів відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 22000:2007 

«Системи управління без
печністю харчових продуктів. 
Вимоги до будьяких орга
нізацій харчового ланцюга». 
Завдяки співпраці у впро
вадженні сучасних систем 
управління якістю та безпеч
ністю харчових продуктів ряд 
підприємств області вже ре
алізовують свою продукцію в 
Євросоюзі. Серед них — ПАТ 
«Золотоніський маслоробний 
комбінат», Канівська філія 
ТОВ «Клуб Сиру», ТОВ «Наці
ональна горілчана компанія», 
підприємства ПАТ «Миронів
ський хлібопродукт». 35 ви
робникам харчової продукції 
як Черкаської, так і інших об
ластей України, надано мето
дичнопрактичну допомогу з 
питань впровадження систем 
управління безпечністю хар
чових продуктів, заснованих 
на принципах НАССР. Серед 
них — ТОВ «Катеринопіль
ський елеватор», ТОВ «Миро
нівський ЗВКК», ПрАТ «Оріль
Лідер», ПАТ «Черкасихліб», 
ПАТ «Юрія».

Фахівці ДП «Черкаси
стандартметрологія» мають 
великий досвід проведення 

аудитів систем управління, 
аудитів постачальників про
дукції для торговельних ме
реж, обстеження  виробництв 
як українських, так і  інозем
них підприємств (Франції, 
Італії, Німеччини, Польщі, 
ПАР, Туреччини, Мексики та 
багато ін.). Випробувальний 
центр підприємства оснаще
ний сучасним устаткуванням 
і укомплектований високо
кваліфікованими фахівцями. 
У складі центру діє випробу
вальна лабораторія харчової 
продукції та продукції легкої 
промисловості. 

Свою високу компетент
ність персонал центру регу
лярно підтверджує участю в 
програмах професійного тес
тування як національних, так 
і міжнародних лабораторій. 
Для підприємств регіону на 
постійній основі проводиться 
стажування персоналу лабо
раторій на робочому місці за 
конкретними методами і по
казниками.

Під час обговорення 
учасники зустрічі обмінялися 
думками та поділилися до
свідом.

У цих умовах значення до
стовірного обліку енерго
носіїв ще більше зростає. 

Тому Національна комісія за
твердила заходи збільшення 
рівня оснащеності житлового 
фонду будинковими лічильни
ками тепла з поточних 60% до 
86%. Актуальним питанням на 
виконання цих заходів є вста
новлення лічильників тепла в 
під’їзди, будинки та квартири.

ДП «Черкасистандартме
трологія» також робить свій 

внесок в економію енергетич
них ресурсів шляхом виконан
ня метрологічних робіт, які не
обхідні для достовірного обліку 
та забезпечення єдності ви
мірювань. Зокрема підприєм
ство здійснює експертизу вуз
лів обліку теплової енергії та їх 
проектів, повірку засобів вимі
рювальної техніки, що викорис
товуються для обліку тепла.

Під час проведення метро
логічної експертизи проектів та 
монтажу вузлів обліку теплоно

сіїв спеціалісти виявили істот
ні невідповідності у виборі при
ладів обліку, схем їх монтажу, 
довжин прямих ділянок тощо. 
Якщо під час монтажу вузлів 
обліку ці невідповідності не бу
дуть усунені, облік енергоносіїв 
не буде достовірним і не забез
печить точності, передбаченої 
нормативними та експлуатацій
ними документами.

Повірка приладів обліку теп
ла дає можливість не тільки оці
нити його спожиту кількість з 
похибкою вимірювань, встанов
леною виробниками цих прила
дів, а й своєчасно одержати теп
ло у домівках, школах, дитячих 
садках, лікарнях, офісах тощо.

Звертаємо увагу на те, що 
не всі споживачі теплової енер
гії до кінця усвідомлюють ці ре
алії і своєчасно не  надають на 
повірку прилади обліку тепла. 
А це часто призводить до кон
фліктів з виробником та поста
чальником теплової енергії, до 
зриву початку опалювального 
сезону.

Для забезпечення високої 
точності при здійсненні повірки 
приладів обліку, повірочні лабо
раторії ДП «Черкасистандарт
метрологія» оснащені та по
стійно дооснащуються новими 
сучасними еталонами. В тому 
числі калібраторами для повір
ки теплообчислювачів, калібра

тором температури, стаціонар
ними проливними повірочними 
установками УВЛ15/25–01 та 
УВЛ15/65.

Спеціалісти підприємства 
освоюють нові методики та ме
тоди виконання метрологічних 
робіт. Усе це дає можливість 
повіряти майже всі типи засо
бів вимірювальної техніки, що 
використовуються в області, 
проводити інші метрологічні ро
боти щодо вузлів обліку енер
гоносіїв.

За довідками щодо прове
дення вище вказаних метро
логічних робіт звертатися те
лефонами: (0472) 330713, 
457274, 330714.

Економія та облік тепла в умовах підвищення тарифів
отуємося до опалювального сезонуГ

Нац³онаëüна коì³ñ³я, що çä³éñнює äåржавнå рåãуëювання 
в ñфåр³ åнåрãåтèкè ³ коìунаëüнèх ïоñëуã (äаë³ — НКРЕКÏ), 
ç 1 ëèïня 2016 року ï³äвèщèëа тарèфè на тåïëову 
åнåрã³ю та ïоñëуãè цåнтраëüноãо оïаëåння на 75-90%.

езпечність продукціїБ

Головний принцип НАССР — 
контроль від «лану до столу»
Ïробëåìа бåçïåчноñт³ é якоñт³ харчовèх ïроäукт³в 
нå ïåрåñтає бутè актуаëüною. Нåäавно М³н³ñтåрñтво 
аãрарної ïоë³тèкè та ïроäовоëüñтва Українè 
ñï³ëüно ç ì³жнароäнèì ïроåктоì «Уäоñконаëåння 
ñèñтåìè контроëю бåçïåчноñт³ харчовèх ïроäукт³в в 
Україн³», çа ñïрèяння уïравë³ння аãроïроìèñëовоãо 
роçвèтку обëäåржаäì³н³ñтрац³ї, ïровåëо ñåì³нар, 
учаñнèкè якоãо вèвчаëè новå харчовå çаконоäавñтво, 
обãоворюваëè çавäання, в³äïов³äаëüн³ñтü та нов³ 
ìожëèвоñт³ äëя оïåратор³в рèнку, ïрактèчн³ аñïåктè 
вïроваäжåння ïроцåäур, çаñнованèх на ïрèнцèïах 
НАÑÑР (Hazard Analysis and Critical Control Points — 
анãëоìовнèé тåрì³н, увåäåнèé у ïрактèку фах³вц³в 
ç якоñт³ у ñфåр³ вèробнèцтва ïроäукт³в харчування 
та ³ншèх ãаëуçåé, ïроäукц³я якèх ìожå вïëèватè 
бåçïоñåрåäнüо на çäоров’я ³ жèття ëюäèнè). 

«Я хочу жити 
в якісному
світі»
Щор³чна вñåукраїнñüка вèñтавка-
конкурñ äèтячоãо ìаëюнка 
«Я хочу жèтè в як³ñноìу ñв³т³» 
роçïочèнає ïрèéоì роб³т. Учаñтü 
у вèñтавц³-конкурñ³ ìожутü 
братè ä³тè, як³ ïрожèваютü  в 
Україн³ (в ×åркаñüк³é обëаñт³), 
такèх в³ковèх катåãор³é: 

1 категорія — 58 років; 2 кате
горія — 912 років; 3 категорія —  
1317 років.

Учасники виконують конкурсні 
роботи за номінаціями: «Я пізнаю 
якісну продукцію»; «Ми — архітекто
ри якісного світу»; «Кращий плакат 
на споживчу тематику».

На конкурс подаються виключно 
індивідуальні творчі роботи, вико
нані в довільній графічній або живо
писній техніці (олівці, фломастери, 
фарби тощо). Розмір малюнка будь
який, але не більше формату А2 
(420х594 мм).

На зворотному боці конкурсної 
роботи необхідно зазначити укра
їнською мовою номінацію, назву 
роботи, техніку виконання, прізви
ще, повне ім’я та вік автора роботи; 
прізвище, ім’я, побатькові, посаду, 
контактний телефон учителя обра
зотворчого мистецтва (якщо автор 
роботи навчається образотворчо
му мистецтву додатково), область, 
населений пункт проживання; ко
ротку біографічну довідку з описом 
творчих досягнень та хобі; назву на
вчального закладу та контактний те
лефон. Малюнки не оформлювати 
рамкою, паспарту, наклейками.

Умови проведення виставкикон
курсу слід довести до  відома дітей у 
навчальних закладах. Рішенням пе
дагогічного колективу (кожного кон
кретного закладу освіти) найкращі 
роботи дітей (які найбільше відпо
відають критеріям оцінки виставки
конкурсу) з супровідними листами 
потрібно надіслати до регіонального 
конкурсного журі Черкаської облас
ті. Адміністраціям закладів освіти, які 
беруть участь у виставціконкурсі, 
необхідно підтвердити участь у ви
ставціконкурсі, повідомивши про це 
конкурсне журі.  

Організаційнотехнічне та інфор
маційне забезпечення проведен
ня виставкиконкурсу на Черкащині 
здійснює ДП «Черкасистандартме
трологія». Малюнки чекаємо з 20 
травня по 10 вересня 2016 року за 
адресою: ДП «Черкасистандартме
трологія», к. 709, вул.Гоголя, 278,  
м.Черкаси, 18002 (з позначкою  
«РКЖ виставкиконкурсу дитячого 
малюнка»). Email: konkyrs@st.ck.ua, 
т/ф 0472 371544
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