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Семінар
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Усі ваги — на повірку

БЕЗПЕЧНІСТЬ —
на першому плані

Аби не стати
жертвою
обважування

У ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся семінар на тему
«Вимоги євроінтеграційних законів щодо безпечності харчових
продуктів та кормів. Практичні аспекти впровадження системи
НАССР при виробництві кормів та на елеваторах». У ньому взяли
участь 26 представників підприємств з виробництва кормів,
елеваторів та хлібоприймальних пунктів області.

Відповідно до Закону
України «Про метрологію і
метрологічну діяльність» усі
ваги, які використовуються під
час здійснення торговельнокомерційних операцій та
розрахунків між продавцем
та покупцем, підлягають
періодичнній повірці.

П

Як повідомила прес-служба
Мінекономрозвитку, перший віцепрем’єр-міністр України Степан
Кубів провів нараду з директорами
держпідприємств галузі
стандартизації, метрології
та сертифікації, що належать
до сфери управління
Мінекономрозвитку.
а нараді наголошувалося, що експорт української промислової продукції до країн ЄС вимагає серйозної роботи щодо гармонізації технічних
вимог та регламентів України з європейськими стандартами.
— Угода про вільну торгівлю з ЄС
відкрила нові можливості для експорту української промислової продук-
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Споживач має право обмiняти
непродовольчий товар належноi
якостi на аналогiчний у продавця, в
якого він був придбаний, якщо товар
не задовольнив його за формою,
габаритами, фасоном, кольором,
розмiром або з iнших причин не
може бути ним використаний за
призначенням.

Реформа

Незабаром усі радянські ГОСТи
ЗАМІНЯТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
ції, але на рівні технічних і технологічних вимог було багато роботи. З 2016
року ми істотно трансформували систему технічного регулювання та стандартизації, зокрема ліквідовані 90% радянських ГОСТів. Натомість розробили та
прийняли 5105 національних стандартів
і тепер 91% гармонізовані зі стандар-

Абетка споживача

Як обміняти придбаний товар

С

поживач маэ право на обмiн товару належноi якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня
купiвлi, якщо тривалiший строк не оголошений продавцем.
Обмiн товару належноi якостi провадиться, якщо він не використовувався i
якщо збережено його товарний вигляд,
споживчi властивостi, пломби, ярлики, а
також розрахунковий документ, виданий
споживачевi разом з проданим товаром.
Якщо на момент обмiну аналогiчного
товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-якi
iншi товари з наявного асортиментy з
вiдповiдним перерахуванням вартості,
або розiрвати договiр (усний чи письмовий правочин між споживачем і продав-

тами ЄС. У 2019 році плануємо затвердити ще 3000 стандартів, — підкреслив
Степан Кубів.
Перший віце-прем’єр-міністр України
також зазначив, що з 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції, що відкриває додаткові можливості для експорту.

цем (виконавцем) про якість, терміни,
ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення
усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком,

квитком, талоном або іншими документами (далі — розрахунковий документ)
та одержати назад грошi у розмiрi вартості повернутого товару, або здiйснити
обмiн товару на аналогічний при першому ж надходженнi вiдповiдного товару в продаж. Продавець зобов’язаний
у день надходження товару в продаж
повiдомити про це споживача, який вимагає обмiну товару.
При розiрваннi договору купiвлiпродажу розрахyнки iз споживачем провадяться, виходячи з вартості товару на
час його купiвлi. Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день
розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання
договору — в іншии строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом
семи днів.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

У

часники семінару ознайомилися з вимогами євроінтеграційних законів щодо впровадження сучасних вимог безпечності харчових продуктів та
кормів, зокрема законами про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів і
безпечність та гігієну кормів.
Лектор, аудитор із сертифікації систем якості
та систем безпечності харчових продуктів докладно ознайомила слухачів з основними принципами
НАССР та навела приклади успішного застосування системи простежуваності на кращих підприємствах галузі. Учасники семінару з’ясували всі питання
впровадження системи забезпечення простежуваності, яка допомагає оперативно та з мінімальними
витратами вилучати продукцію у разі виявлення її недоліків на будь-якому етапі виробництва.

рактично щодня кожному з
нас доводиться купувати той
чи інший товар «на вагу», тож
щоразу ми ризикуємо стати жертвою обважування. Ваги, допущені
до експлуатації, обов’язково повинні бути повірені, що підтверджується відповідним свідоцтвом про
повірку або опломбуванням вимірювального механізму. Пересвідчитися, чи повіреним зважувальним
пристроєм користується продавець
можна, якщо придивитися, чи є на
вагах пломба з відтиском повірочного тавра. На ній має зазначатися й дата останньої повірки. Пломба має бути цілісною, відтиск тавра
чітким. Пломба — це не просто наочне підтвердження того, що ваги
перевіряли на точність, вона ще й
закриває доступ до механізму їх
переналаштування. Тому обважувати покупців за допомогою такого
пристрою вже не так просто. Якщо
ж відбиток повірочного тавра або
пломба з відбитком пошкоджені,
ваги вважаються непридатними для
використання.
Відповідно до галузі уповноваження, періодичну повірку ваг
проводить ДП «Черкасистандартметрологія», в тому числі відділ повірки засобів вимірювальної техніки
Уманського відділення підприємства. Уманське відділення уповноважене Мінекономрозвитку України
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, має кваліфікований персонал та необхідні еталони. Фахівці, які проводять повірку,
забезпечені необхідними еталонами, засобами вимірювальної техніки, допоміжним обладнанням,
організаційними, методичними документами, які необхідні для виконання метрологічних робіт. Повірка
ваг проводиться відповідно до «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та оформлення її результатів.»
Суб’єктам
господарування,
які займаються торговельною діяльністю, не слід допускати неповірені ваги до експлуатації та
пам’ятати, що використання неповірених ваг — це порушення Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» та тягне за
собою адміністративну відповідальність!
Інформацію щодо вартості та
термінів повірки ваг можна одержати телефоном 4-08-84 або звернувшись за адресою: м.Умань, зав.
Любові, 43.

