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Щоб лічильники Б
НАССР
газу працювали Систему
уже впровадили
безвідмовно
понад 400 операторів

Повірка

езпечність харчових продуктів

У ДП «Черкасистандартметрологія» уведено
в експлуатацію новий
сучасний автоматизований
еталон: установку для
повірки лічильників газу в
діапазоні об’ємних витрат
від 0,1 до 2500 м3/год.
Установка забезпечує
повірку усіх типів
ультразвукових, роторних
та турбінних промислових
лічильників газу, які
експлуатуються у регіоні.

Е

талон пройшов калібрування в науковому
метрологічному центрі за підвидом вимірювання об’ємної витрати газу ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», де зберігається національний первинний еталон одиниці
об’єму та об’ємної витрати газу ДЕТУ 03-01-15.
Фахівці ДП «Черкасистандартметрологія»
пройшли навчання для роботи з еталонною
установкою та технічного обслуговування, повірки та наладки лічильників газу. Таким чином,
ДП «Черкасистандартметрологія» відтепер забезпечена власними еталонами для повірки

Телефон для довідок у м. Умань 3-68-53,
у м. Черкаси 37-45-56, 33-07-13.

Мінекономрозвитку жорсткіше
перевірятиме туроператорів
Уряд підтримав ініційовані Мінекономрозвитку рішення, спрямовані на вдосконалення
системи державного контролю над здійсненням туроператорської діяльності в Україні.

Т

виду туроператорської діяльності (виїзний, в’їзний
та внутрішній туризм), де виїзний туризм визначається
із найвищим ступенем ризику,
обсягу наданих туристичних послуг туроператором (кількість
туристів, що скористались туристичними послугами протягом
року) — чим більша кількість споживачів послуг, тим вищий
ризик для них від провадження туроператорами своєї діяльності,
наявності протягом останніх трьох років порушень
ліцензійних умов туроператором,
наявності судового рішення про задоволення цивільного
позову споживача туристичних послуг.
Відповідно до цього уряд також впровадив оцінку туроператорів
за ступенем ризику їхньої діяльності з урахуванням суми балів,
нарахованих за всіма визначеними критеріями:
від 41 до 100 балів — високий ступінь ризику,
від 21 до 40 балів — середній ступінь ризику,
від 0 до 20 балів — низький ступінь ризику.
Зазначені зміни дадуть змогу Мінекономрозвитку невідкладно
вживати заходів у разі виявлення порушень туроператорами
ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та
позбавляти несумлінни туроператорів ліцензії на її провадження.

Семінар

Нові вимоги до фасованих продуктів
4 квітня нинішнього року набув чинності
Закон України № 2042-VIII «Про державний
контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин», який регулює
здійснення державного контролю за
діяльністю операторів ринку.

У

зв’язку зі змінами в законодавстві України
та введенням в дію з 1 січня 2019 року нової редакції національних стандартів ДСТУ
OIML R 79:2017 Вимоги до маркування фасованих товарів, ДСТУ OIML R 87:2017 Кількість фасованого товару в упаковках ДП «Черкасистандартметрологія» 4 жовтня 2018 року проводить
семінар на тему: «Реформування системи технічного регулювання в Україні. Метрологічні вимоги до фасованих продуктів. Відповідальність
за порушення законодавства».

На початок нинішнього року 426 українських підприємств
впровадили систему НАССР, 143 перебували на стадії
розробки та впровадження. Отже українські оператори
ринку, які мають відповідно до законодавства впровадити
систему HACCP, поступово її впроваджують. Прогрес
відчутний.Про це заявила заступник міністра аграрної
політики та продовольства України з питань євроінтеграції
Ольга Трофімцева під час круглого столу «Впровадження
системи НАССР в аграрному секторі».

усіх засобів вимірювальної техніки, що використовуються у вузлах обліку газу.
Лабораторія з повірки лічильників газу розташована у селі Піківець Уманського району по
вул. Уманська, 152В. Приймання лічильників у
повірку також проводиться у м.Умань, пров.Любові, 43 та в м.Черкаси, вул.Гоголя, 278.
Запрошуємо до співпраці власників вузлів
обліку газу, монтажні та сервісні організації.

Державний контроль

ак, по-перше, уряд
включив
Мінекономрозвитку до переліку
контролюючих органів, на
яких не поширюється дія
мораторію на перевірки бізнесу в частині надання Міністерству права проведення планових перевірок
дотримання
туристичним
бізнесом ліцензійних умов
здійснення
туроператорської діяльності до кінця
2018 року.
По-друге, уряд увів нові
критерії оцінки ступеню
ризиків від здійснення туроператорами
діяльності,
що підлягає ліцензуванню.
Від цієї оцінки залежатиме
встановлення періодичності
здійснення Мінекономрозвитку перевірок самих туроператорів з урахуванням:
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Перед учасниками семінару виступлять лектори начальник сектору науково-дослідного
відділу стандартизації харчових продуктів НДІ
стандартизації ДП «УкрНДНЦ», відповідальний
секретар ТК 154 (м.Київ) Світлана Василівна
Кохан, та заступник директора ДП «Черкаси
стандартметрологія» з питань метрології Олександр Андрійович Камша.
Вартість участі в семінарі 1192,82 грн. (в т.ч.
ПДВ) за одного учасника. Учасники семінару
одержать Свідоцтва та нормативно-методичні
матеріали в електронному вигляді. Місце проведення семінару: ДП «Черкасистандартметрологія», м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, 8-й поверх, актова зала.
Детальну інформацію щодо семінару можна одержати у відділі стандартизації та інформаційного забезпечення ДП «Черкаси
стандартметрологія» телефоном 0472 37 15 44,
konkyrs@st.ck.ua.

«Для нас при цьому пріоритетом залишається безпечність
української продукції, яку купує український чи закордонний
споживач. Тому Мінагрополітики та Держпродспоживслужба разом з представниками бізнесу постійно працюють над тим, щоб
система HACCP на українських підприємствах була дієвою та
ефективною, а не лише «на папері», — наголосила заступник
міністра.
Вона додала, що лідерами за кількістю підприємств, які впровадили або розпочали роботу над розробкою системи НАССР, є
Дніпропетровська, Волинська, Вінницька та Харківська області,
де нараховується відповідно 60, 49, 48 і 45 таких підприємств. А
в розрізі галузей найкращі показники у м’ясопереробній та молокопереробній.
«Малі потужності, які постачають продукцію кінцевому споживачу, з кількістю робочого персоналу до 10 осіб та з площею
до 400 кв. м, або ті потужності, які не постачають продукцію і
мають персоналу до 5 осіб, мають ще рік для розробки та впровадження системи НАССР — до 20 вересня 2019 року», — відмітила Ольга Трофімцева.
За словами заступника міністра, невиконання обов’язку
щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур,
заснованих на принципах системи НАССР, тягне за собою накладення штрафу. Для юридичних осіб штраф становитиме 30
мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — 15 та зупинення роботи.
Довідково:
Міжнародна системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP —
HazardAnalysisandCriticalControlPoints) — система, яка
ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що
є визначальними для безпечності харчових продуктів.
Методичні рекомендації щодо впровадження операторами потужностей з виробництва та обігу харчових продуктів: програм-передумов системи НАССР; постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР,
можна знайти на сайті Мінагрополітики.

Семінар

Тепловізійне
обстеження
як інструмент енергоаудиту
ДП «Черкасистандартметрологія» проводить тепловізійне обстеження огороджувальних конструкцій, квартир, приватних будинків, споруд різного призначення на предмет виявлення понаднормових тепловитрат. Звертатися: м.Черкаси,
вул.Гоголя, 278, заст. директора Володимир Васильович Швецов, e-mail: s17@st.ck.ua, тел. 33-30-82; керівник випробувального центру Світлана Анатоліївна Сотник, e-mail: lab@st.ck.ua, тел.
33-26-98.

