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До високої якості — разом
Форум

Посилюючи експортну спроможність 
української продукції 
В Оäåñ³ циìи äняìи в³äбувñя М³жнàроäниé форуì ç пиòàнü òåхн³чноãо рåãулювàння «Ролü 
ñòàнäàрò³в òà òåхн³чних рåãлàìåнò³в äля çàбåçпåчåння ñòàлоãо роçвиòку åконоì³ки Укрàїни в 
уìовàх ãлобàл³çàц³ї». Головнà ìåòà çàхоäу — поñилåння åкñпорòної ñпроìожноñò³ укрàїнñüкої 
проäукц³ї òà çàбåçпåчåння ñòàлоãо роçвиòку åконоì³ки çàвäяки впровàäжåнню в Укрàїн³ виìоã 
ì³жнàроäноãо р³вня, п³äвищåння об³çнàноñò³ укрàїнñüких фàх³вц³в ³ виробник³в щоäо рол³ 
ñòàнäàрò³в òà òåхн³чних рåãлàìåнò³в.

Форум проводився за ініціативи Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни. Захід зібрав понад 300 учасників, які 

представляють торговельних партнерів Украї-
ни, міжнародні та європейські організацій (ООН, 
ОБСЄ тощо), всі регіональні центри стандартиза-
ції України, провідні підприємства регіону. Учас-
ники форуму оглянули виставку товарів, робіт і 
послуг провідних підприємств України й Одеської 
області.

Відкрив форум перший віце-прем’єр-міністр- 
міністр економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни Степан Кубів. Він наголосив, що формуван-
ня стандартів і технічне регулювання регламентів 
забезпечує відкриття нових ринків для нашої 
продукції, причому конкурентоспроможних то-
варів, з додатковим ланцюгом вартості. До 2020 
року Україна планує гармонізувати з європей-
ськими 80 відсотків техстандартів. Нині вже при-
йнято 57 технічних регламентів, 53 з яких роз-
роблені на основі актів законодавства ЄС. Тобто 
у 57 секторах української промисловості відте-
пер діють такі ж вимоги і правила до якості про-
дукції, як у країнах-членах ЄС. Гармонізація тех-
стандартів з ЄС посилить позиції українського 
промислового виробника на європейському рин-

ку. Бо невдовзі українські промислові виробники 
зможуть експортувати продукцію до ЄС за укра-
їнськими сертифікатами. Крім того, за словами 
Степана Кубіва, застосування нових стандартів 
на виробництві на третину підвищує ефектив-
ність процесу в річному вимірі. 

У роботі форуму взяв участь директор  
ДП «Черкаси стандартметрологія» М.П.Чорно-
пищук. Разом з іншими учасниками форуму він 
відвідав кілька підприємств Одещини. На думку 
керівника, значення форуму важко переоцінити, 
оскільки саме гармонізація технічних регламентів 
і стандартів у взаємодії з експертами Євросоюзу 
дасть новий імпульс для розвитку вітчизняної еко-
номіки, в тому числі для підприємств Черкащини, 
що переходять на випуск продукції за стандарта-
ми ЄС. Розробкам і схваленню актуальних зако-
нодавчих актів сприяла плідна дискусія на форумі, 
які відбулися за напрямками: «Стандарти для кон-
курентоспроможності та сталого розвитку», «Ме-
трологія для розвитку технологій», «Механізм по-
долання технічних бар’єрів у торгівлі».

За підсумками дискусій вироблено рекомен-
дації у сферах стандартизації та метрології, по-
доланні технічних бар’єрів та координації робіт з 
розроблення та перегляду технічних регламентів.

Щоб зерно відповідало 
нормативам
Äля çàбåçпåчåння конòролю якоñò³ çåрнà урожàю 2018 
року òà проäукц³ї éоãо пåрåробки випробувàлüниé 
цåнòр ÄÏ «×åркàñиñòàнäàрòìåòролоã³я» провоäиòü 
оц³нку в³äпов³äноñò³ çåрнà òà проäукò³в éоãо пåрåробки 
виìоãàì чинноãо çàконоäàвñòвà òà чинної норìàòивної 
äокуìåнòàц³ї, в òоìу чиñл³ нà в³äпов³äн³ñòü 
äåржàвниì ã³ã³єн³чниì прàвилàì ³ норìàì «Рåãлàìåнò 
ìàкñиìàлüних р³вн³в окрåìих çàбруäнюючих рåчовин у 
хàрчових проäукòàх». 

Випробувальний центр акредитований Національ-
ним агентством з акредитації України на відповід-
ність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та осна-

щений сучасним устаткуванням, яке дає змогу визначати 
показники якості та безпеки інструментальними метода-
ми в терміни, прийнятні для замовників. Сфера акредитації 
випробувального центру містить методи, включені до «Пе-
реліку референс-методик відбору зразків та їх досліджень 
(випробувань), що повинні застосовуватися в арбітражних 
дослідженнях об’єктів санітарних заходів».

Випробування зернових, зернобобових культур та про-
дуктів їхньої переробки проводяться за такими показни-
ками безпеки та якості:питома активність радіонуклідів 
(цезію-137) та (стронцію-90) методом сцинтиляційного де-
тектування, визначення мікотоксинів методами ВЕРХ, ІФА, 
ТШХ (афлатоксинів В1, суми В1,В2,G1,G2; дезоксинівалено-
лу; зеараленону; патуліну; Т-2 токсину; охратоксину А; фу-
монізинів В1, В2), вміст пестицидів методом ГРХ (хлорорга-
нічних, фосфорорганічних, групи синтетичних пиретроїдів, 
групи похідних сим триазинів), визначення гліфосату мето-
дом ВЕРХ, вміст токсичних елементів методом ААС, вмісту 
бенз(а)пірену методом ВЕРХ, вмісту зернової та смітної до-
мішки, визначення білку, білкових речовин, протеїну, азоту, 
глікозидів синильної кислоти, крупності, визначення якос-
ті та кількості клейковини, вмісту глюкозинолатів в насінні 
хрестоцвітних культур, вмісту ерукової кислоти, визначення 
зараженості шкідниками, визначення кислотного числа олії, 
масової частки вологи, масової частки олії у перерахунку 
на суху речовину, визначення органолептичних показників, 
смітної та олійної домішок. 

Нові закони

Правила маркування продуктів можуть змінитися
Вåрховнà Рàäà ухвàлилà у пåршоìу чиòàнн³ çàконопроåкò №8450 про врåãулювàння поряäку 
ìàркувàння хàрчових проäукò³в òà ввåäåння шòрàф³в çà нàäàння нåäоñòов³рної ³нфорìàц³ї нà упàковц³. 
Тàкå р³шåння п³äòриìàли 226 нàроäних äåпуòàò³в, що є нåобх³äниì ì³н³ìуìоì. 

«Проектом закону забороняється використання ін-
формації, яка може ввести споживача в оману. Вка-
зана заборона поширюється також на рекламу хар-
чових продуктів. Законопроект забезпечує надання 
точної, достовірної та зрозумілої інформації споживачу 
про харчові продукти», — повідомив у ході презентації 
один з авторів законопроекту, заступник голови комі-
тету ВР з питань аграрної політики та земельних від-
носин Олександр Бакуменко. 

Законопроект передбачає, що споживачі повинні 
бути проінформовані про вміст в продуктах харчових 
домішок, допоміжних речовин для переробки та інших 
речовин або продуктів, які можуть викликати алергічні 
реакції або непереносимість. 

Документ також встановлює вимогу, згідно з якою 
споживачеві потрібно надати інформацію про те, чи 
піддавався харчовий продукт розморожуванню — вра-

ховуючи, що заморожування і подальше розморожу-
вання певних продуктів обмежує можливості їх по-
дальшого використання і може впливати на їх безпеку, 
смакові й фізичні властивості. 

Законопроект при цьому передбачає відхід від ви-
моги обов'язкового надання інформації про поживну 
цінність щодо певних категорій харчових продуктів, які 
не піддавалися переробці або щодо яких інформація 
про поживну цінність не є визначальним фактором рі-
шення споживачами їх купівлі — або якщо площа упа-
ковки продукту дуже мала, щоб вмістити всю інфор-
мацію.

Якщо будуть порушені вимоги до маркування, за-
значені в законопроекті, в документі пропонується 
штрафувати юросіб в розмірі 15 мінімальних заробіт-
них плат (мзп, 3723 грн. з 1 січня 2018 року) фізосіб-
підприємців — у розмірі 10 мзп. 

Якщо маркування реалізованихх харчових продук-
тів або кормів не відповідає законодавству, але це не 
створює загрозу для життя, здоров’я людини або тва-
рини, то передбачено накладення штрафу на юридич-
них осіб в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, 
на фізосіб-підприємців — у розмірі трьох. 

При цьому ненадання інформації споживачеві та 
введення його в оману щодо речовин і харчових про-
дуктів, що викликають алергічні реакції або неперено-
симість, карається значно суворіше і тягне за собою 
накладення штрафу на юросіб в розмірі 30 мзп, на фіз-
осіб-підприємців — у розмірі 20 мзп. 

У другому читанні Верховна Рада прийняла та-
кож законопроект №5448-д про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції. Метою законопроекту є 
вдосконалення основ правового регулювання орга-
нічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції, а також гармонізація законодавства Укра-
їни до законодавства Європейського союзу у зазна-
ченій сфері. 

Триває прийом заявок для участі
в конкурсі «Черкаська якість»
З ìåòою популяриçàц³ї ì³ñцåвих виробник³в, як³ 
виãоòовляюòü конкурåнòоñпроìожну проäукц³ю, нàäàюòü 
виñокояк³ñн³ поñлуãи, äоñяãли уñп³х³в у оñвоєнн³ ринку òà 
приä³ляюòü вåлику увàãу ñучàñниì ñиñòåìàì упрàвл³ння, 
облàñнà äåржàвнà àäì³н³ñòрàц³я у 2018 роц³ оãолоñилà 
облàñниé конкурñ якоñò³ проäукц³ї (òовàр³в, роб³ò, поñлуã) 
«×åркàñüкà як³ñòü». Ïåрåìожц³ òà лàурåàòи конкурñу çìожуòü 
викориñòовувàòи çнàк конкурñу «×åркàñüкà як³ñòü» нà 
ìàркувàнн³  проäукц³ї, якà пåрåìоãлà у конкурñ³, в рåклàìних 
òà ³нфорìàц³éних ìàòåр³àлàх.

У рамках конкурсу визна-
чається краща продукція 
(товари, роботи, послуги) 

за такими номінаціями: «Про-
дукція (продовольчі товари, 
промислові товари для насе-
лення, товари виробничо-тех-
нічного призначення, вироби 
народних художніх промислів)» 

і «Роботи та послуги». Розро-
блені детальні критерії оціню-
вання продукції (товарів, робіт, 
послуг), яка подається підпри-
ємствами (організаціями) на 
конкурс.

До 20 серпня 2018 року три-
ває прийом заявок для участі в 
конкурсі.

Урожай-2018

Позмагаймося!

Äоäàòкову ³нфорìàц³ю про 
уìови провåäåння конкурñу 

ìожнà оäåржàòи 
в ÄÏ «×åркàñи

ñòàнäàрòìåòролоã³я»,  
вул.Гоãоля, 278,  

ì.×åркàñи,
 òåл. (0472) 371544.


