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До високої якості — разом

Усі ваги — на повірку

Аби не стати 
жертвою 
обважування
 В³äïов³äно äо Закону 
Українè «Ïро ìåтроëоã³ю ³ 
ìåтроëоã³чну ä³яëüн³ñтü» уñ³ 
ваãè, як³ вèкорèñтовуютüñя ï³ä 
чаñ çä³éñнåння торãовåëüно-
коìåрц³éнèх оïåрац³é та 
роçрахунк³в ì³ж ïроäавцåì 
та ïокуïцåì, ï³äëяãаютü 
ïåр³оäèчнн³é ïов³рц³. 

Практично щодня кожному з 
нас доводиться купувати той 
чи інший товар «на вагу», тож 

щоразу ми ризикуємо стати жерт-
вою обважування. Ваги, допущені 
до експлуатації, обов’язково пови-
нні бути повірені, що підтверджу-
ється відповідним свідоцтвом про 
повірку або опломбуванням вимі-
рювального механізму. Пересвід-
читися, чи повіреним зважувальним 
пристроєм користується продавець 
можна, якщо придивитися, чи є на 
вагах пломба з відтиском повіроч-
ного тавра. На ній має зазначати-
ся й дата останньої повірки. Плом-
ба має бути цілісною, відтиск тавра 
чітким. Пломба — це не просто на-
очне підтвердження того, що ваги 
перевіряли на точність, вона ще й 
закриває доступ до механізму їх 
переналаштування. Тому обважу-
вати 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 уповно-
важення, періодичну повірку ваг 
проводить ДП «Черкасистандарт-
метрологія», в тому числі відділ по-
вірки засобів вимірювальної техніки 
Уманського відділення підприєм-
ства. Уманське відділення уповно-
важене Мінекономрозвитку України 
на проведення повірки засобів ви-
мірювальної техніки, має кваліфіко-
ваний персонал та необхідні етало-
ни. Фахівці, які проводять повірку, 
забезпечені необхідними еталона-
ми, засобами вимірювальної тех-
ніки, допоміжним обладнанням, 
організаційними, методичними до-
кументами, які необхідні для вико-
нання метрологічних робіт. Повірка 
ваг проводиться відповідно до «По-
рядку проведення повірки законо-
давчо регульованих засобів вимі-
рювальної техніки, що перебувають 
в експлуатації та оформлення її ре-
зультатів.»

Суб’єктам господарування, 
які займаються торговельною ді-
яльністю, не слід допускати не-
повірені ваги до експлуатації та 
пам’ятати, що використання непо-
вірених ваг — це порушення Зако-
ну України «Про метрологію і ме-
трологічну діяльність» та тягне за 
собою адміністративну відпові-
дальність!

Інформацію щодо вартості та 
термінів повірки ваг можна одер-
жати телефоном 4-08-84 або звер-
нувшись за адресою: м.Умань, зав. 
Любові, 43.

Семінар

БЕЗПЕЧНІСТЬ — 
на першому плані
У ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я» в³äбувñя ñåì³нар на тåìу 
«Вèìоãè євро³нтåãрац³éнèх çакон³в щоäо бåçïåчноñт³ харчовèх 
ïроäукт³в та корì³в. Ïрактèчн³ аñïåктè вïроваäжåння ñèñтåìè 
НАÑÑР ïрè вèробнèцтв³ корì³в та на åëåваторах». У нüоìу вçяëè 
учаñтü 26 ïрåäñтавнèк³в ï³äïрèєìñтв ç вèробнèцтва корì³в, 
åëåватор³в та хë³боïрèéìаëüнèх ïункт³в обëаñт³.

Як ïов³äоìèëа ïрåñ-ñëужба 
М³нåконоìроçвèтку, ïåршèé в³цå-
ïрåì’єр-ì³н³ñтр Українè Ñтåïан 
Куб³в ïров³в нараäу ç äèрåктораìè 
äåржï³äïрèєìñтв ãаëуç³ 
ñтанäартèçац³ї, ìåтроëоã³ї  
та ñåртèф³кац³ї, що наëåжатü 
äо ñфåрè уïравë³ння 
М³нåконоìроçвèтку.

На нараді наголошувалося, що екс-
порт української промислової про-
дукції до країн ЄС вимагає серйоз-

ної роботи щодо гармонізації технічних 
вимог та регламентів України з європей-
ськими стандартами.

— Угода про вільну торгівлю з ЄС 
відкрила нові можливості для експор-
ту української промислової продук-

ції, але на рівні технічних і технологіч-
них вимог було багато роботи. З 2016 
року ми істотно трансформували систе-
му технічного регулювання та стандар-
тизації, зокрема ліквідовані 90% радян-
ських ГОСТів. Натомість розробили та 
прийняли 5105 національних стандартів 
і тепер 91% гармонізовані зі стандар-

тами ЄС. У 2019 році плануємо затвер-
дити ще 3000 стандартів, — підкреслив 
Степан Кубів.

Перший віце-прем’єр-міністр України 
також зазначив, що з 2018 року Украї-
на набула повноправного членства в Ме-
тричній конвенції, що відкриває додатко-
ві можливості для експорту.

Учасники семінару ознайомилися з вимогами єв-
роінтеграційних законів щодо впровадження су-
часних 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 доклад-
но ознайомила слухачів з основними принципами 
НАССР та навела приклади успішного застосуван-
ня системи простежуваності на кращих підприєм-
ствах галузі. Учасники семінару з’ясували всі питання 
впровадження системи забезпечення простежува-
ності, яка допомагає оперативно та з мінімальними 
витратами вилучати продукцію у разі виявлення її не-
доліків на будь-якому етапі виробництва.

Реформа

Незабаром усі радянські ГОСТи
ЗАМІНЯТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Споживач маэ право на обмiн то-
вару належноi якості протягом чо-
тирнадцяти днів, не рахуючи дня 

купiвлi, якщо тривалiший строк не оголо-
шений продавцем.

Обмiн товару належноi якостi прова-
диться, 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, спожи-
вач має право або придбати будь-якi 
iншi товари з наявного асортиментy з 
вiдповiдним перерахуванням вартості, 
або розiрвати договiр (усний чи письмо-
вий правочин між споживачем і продав-

цем (виконавцем) про якість, терміни, 
ціну та інші умови, за яких реалізуєть-
ся продукція. Підтвердження вчинення 
усного правочину оформляється кви-
танцією, товарним чи касовим чеком, 

квитком, талоном або іншими докумен-
тами (далі — розрахунковий документ) 
та одержати назад грошi у розмiрi вар-
тості повернутого товару, або здiйснити 
обмiн товару на аналогічний при пер-
шому ж надходженнi вiдповiдного това-
ру в продаж. Продавець зобов’язаний 
у день надходження товару в продаж 
повiдомити про це споживача, який ви-
магає обмiну товару.

При розiрваннi договору купiвлi-
продажу розрахyнки iз споживачем про-
вадяться, виходячи з вартості товару на 
час його купiвлi. Грошi, сплаченi за то-
вар, повертаються споживачевi у день 
розірвання договору, а в разі неможли-
вості повернути гроші у день розірвання 
договору — в іншии строк за домовленіс-
тю сторін, але не пізніше, ніж протягом 
семи днів.

Абетка споживача

Як обміняти придбаний товар
Ñïожèвач ìає ïраво обìiнятè 
нåïроäовоëüчèé товар наëåжноi 
якоñтi на анаëоãiчнèé у ïроäавця, в 
якоãо в³н був ïрèäбанèé, якщо товар 
нå çаäовоëüнèв éоãо çа форìою, 
ãабарèтаìè, фаñоноì, коëüороì, 
роçìiроì або ç iншèх ïрèчèн нå 
ìожå бутè нèì вèкорèñтанèé çа 
ïрèçначåнняì.
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