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Еталон пройшов калібрування в науковому 
метрологічному центрі за підвидом вимі-
рювання об’ємної витрати газу ДП «Іва-

но-Франківськстандартметрологія», де зберіга-
ється 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, по-
вірки та наладки лічильників газу. Таким чином, 
ДП «Черкасистандартметрологія» відтепер за-
безпечена власними еталонами для повірки 

усіх засобів вимірювальної техніки, що вико-
ристовуються у вузлах обліку газу.

Лабораторія з повірки лічильників газу роз-
ташована у селі Піківець Уманського району по 
вул. Уманська, 152В. Приймання лічильників у 
повірку також проводиться у м.Умань, пров.Лю-
бові, 43 та в м.Черкаси, вул.Гоголя, 278.

Запрошуємо до співпраці власників вузлів 
обліку газу, монтажні та сервісні організації.

Телефон для довідок у м. Умань 3-68-53,  
у м. Черкаси 37-45-56, 33-07-13.
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До високої якості — разом

На ïочаòок нинішньоãо року 426 українських ïідïриємсòв 
вïровадили сисòему НАÑÑР, 143 ïеребували на сòадії 
роçробки òа вïровадження. Оòже українські оïераòори 
ринку, які маюòь відïовідно до çаконодавсòва вïровадиòи 
сисòему HACCP, ïосòуïово її вïроваджуюòь. Ïроãрес 
відчуòниé.Ïро це çаявила çасòуïник мінісòра аãрарної 
ïоліòики òа ïродовольсòва України ç ïиòань євроінòеãрації 
Ольãа Трофімцева ïід час круãлоãо сòолу «Вïровадження 
сисòеми НАÑÑР в аãрарному секòорі».

«Для нас при цьому пріоритетом залишається безпечність 
української продукції, яку купує український чи закордонний 
споживач. Тому Мінагрополітики та Держпродспоживслужба ра-
зом 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 впро-
вадили 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 мо-
локопереробній.

«Малі потужності, які постачають продукцію кінцевому спо-
живачу, 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 впро-
вадження системи НАССР — до 20 вересня 2019 року», — відмі-
тила Ольга Трофімцева.

За словами заступника міністра, невиконання обов’язку 
щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи НАССР, тягне за собою на-
кладення штрафу. Для юридичних осіб штраф становитиме 30 
мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — 15 та зупи-
нення роботи.

Державний контроль

Мінекономрозвитку жорсткіше 
перевірятиме туроператорів 
Уряд ïідòримав ініціéовані Мінекономроçвиòку рішення, сïрямовані на вдосконалення 
сисòеми державноãо конòролю над çдіéсненням òуроïераòорської діяльносòі в Україні.

Так, по-перше, уряд 
включив Мінеконом-
розвитку до переліку 

контролюючих органів, на 
яких не поширюється дія 
мораторію на перевірки біз-
несу в частині надання Мі-
ністерству права прове-
дення планових перевірок 
дотримання туристичним 
бізнесом ліцензійних умов 
здійснення туроператор-
ської діяльності до кінця 
2018 року.

По-друге, уряд увів нові 
критерії оцінки ступеню 
ризиків від здійснення ту-
роператорами діяльності, 
що підлягає ліцензуванню. 
Від цієї оцінки залежатиме 
встановлення періодичності 
здійснення Мінекономроз-
витку перевірок самих туро-
ператорів з урахуванням:

Семінар

Нові вимоги до фасованих продуктів
4 квіòня нинішньоãо року набув чинносòі  
Закон України  № 2042-VIII «Ïро державниé 
конòроль çа доòриманням çаконодавсòва 
ïро харчові ïродукòи, корми, ïобічні 
ïродукòи òваринноãо ïоходження, çдоров’я 
òа блаãоïолуччя òварин», якиé реãулює 
çдіéснення державноãо конòролю çа 
діяльнісòю оïераòорів ринку.

У зв’язку зі змінами в законодавстві України 
та введенням в дію з 1 січня 2019 року но-
вої редакції національних стандартів ДСТУ 

OIML R 79:2017 Вимоги до маркування фасова-
них товарів, ДСТУ OIML R 87:2017 Кількість фа-
сованого товару в упаковках ДП «Черкасистан-
дартметрологія» 4 жовтня 2018 року проводить 
семінар на тему: «Реформування системи тех-
нічного регулювання в Україні. Метрологічні ви-
моги до фасованих продуктів. Відповідальність 
за порушення законодавства». 

Перед учасниками семінару виступлять лек-
тори 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 Олек-
сандр 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 про-
ведення семінару: ДП «Черкасистандартметро-
логія», м. Черкаси,  вул. Гоголя, 278,  8-й по-
верх,  актова зала.

Детальну інформацію щодо семінару мож-
на одержати у відділі стандартизації та ін-
формаційного забезпечення ДП «Черкаси-
стандартметрологія» телефоном 0472 37 15 44,   
konkyrs@st.ck.ua.

ДП «Черкасистандартметрологія» проводить тепловізій-
не обстеження огороджувальних конструкцій, квартир, при-
ватних будинків, споруд різного призначення на предмет ви-
явлення понаднормових тепловитрат. Звертатися: м.Черкаси,  
вул.Гоголя, 278, заст. директора Володимир Васильович Шве-
цов, e-mail: s17@st.ck.ua, тел. 33-30-82; керівник випробувально-
го центру Світлана Анатоліївна Сотник, e-mail: lab@st.ck.ua, тел.  
33-26-98.

Безпечність харчових продуктів

Систему НАССР
уже впровадили 
понад 400 операторів

Тепловізійне 
обстеження
як інструмент енергоаудиту

ÄОВіÄкОВО:

Міжнародна системи аналізу небезпечних факто-
рів 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 оператора-
ми потужностей з виробництва та обігу харчових продук-
тів: програм-передумов системи НАССР; постійно дію-
чих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, 
можна знайти на сайті Мінагрополітики.

Семінар

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. 

У ÄÏ «Черкасисòандарò-
меòролоãія» уведено 
в ексïлуаòацію новиé 
сучасниé авòомаòиçованиé 
еòалон: усòановку для 
ïовірки лічильників ãаçу в 
діаïаçоні об’ємних виòраò 
від 0,1 до 2500 м3/ãод.
Усòановка çабеçïечує 
ïовірку усіх òиïів 
ульòраçвукових, роòорних 
òа òурбінних ïромислових 
лічильників ãаçу, які 
ексïлуаòуюòься у реãіоні.

Повірка Щоб лічильники 
газу працювали 
безвідмовно


