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До високої якості — разом
Урожай-2019

Щоб зерно відповідало чинним нормативам 
В Укрàїн³ нàбув чèнноñò³ новèé ñòàнäàрò нà ïшенèцю. В³н ïереäбàчàє ñкорочення к³ëüкоñò³ 
кëàñ³в ïшенèц³ ì’якої неïроäовоëüчої ãруïè ç òрüох äо оäноãо, à òàкож ï³äвèщення òà 
уòочнення ïокàçнèк³в хë³боïекàрñüкоãо якоñò³ çернà. Ïро це ïов³äоìëяє ïреñ-ñëужбà 
М³н³ñòерñòвà àãрàрної ïоë³òèкè òà ïроäовоëüñòвà Укрàїнè.

«Розробка нового стандарту на пшеницю — це 
результат спільної роботи, знаходження компро-
місів та врахування інтересів усіх учасників ринку. 
Стандарт, що важливо, набуває чинності до почат-
ку нового маркетингового року 2019-2020, тому не 
виникне незручностей щодо змін класів пшениці 
при зберіганні та транспортуванні», — цитує прес-
служба слова заступника міністра аграрної політи-
ки та продовольства Олени Ковальової.

Для забезпечення контролю за якістю зерна 
урожаю 2019 року та продуктів його переробки 
випробувальний центр ДП «Черкасистандартме-
трологія» проводить оцінку збіжжя щодо відпо-
відності вимогам чинного законодавства, в тому 
числі — державним гігієнічним правилам і нормам 
«Регламент максимальних рівнів окремих забруд-
нюючих речовин у харчових продуктах».

Випробувальний центр акредитований Націо-
нальним агентством з акредитації України на від-

повідність вимогам ДСТУ ISO/IEС 17025 та осна-
щений сучасним устаткуванням, яке дає змогу 
визначати показники якості й безпеки інструмен-
тальними методами в терміни, прийнятні для за-
мовників. 

Випробування зернових, зернобобових куль-
тур та продуктів їхньої переробки проводяться 
за такими показниками: питома вага радіонуклі-
дів — цезію-137 та стронцію-90, визначення вміс-
ту мікотоксинів, пестицидів, бенз(а)пірену, зерно-
вої та смітної домішки, білку та білкових речовин, 
протеїну, азоту, глікозидів синильної кислоти, 
крупності, визначення кількості та якості клей-
ковини, вмісту глюкозинолатів у насінні хресто-
цвітних культур, ерукової кислоти, визначення 
зараженості шкідниками, кислотного числа олії, 
масової частки вологи, масової частки олії в пе-
рерахунку на суху речовину, органолептичних по-
казників.

Нагадуємо

Чи ваш готель
дотримується 
вимог 
Закону 
«Про туриЗм»?
Äержàвне ï³äïрèєìñòво 
«×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» 
нàãàäує, що çã³äно ç чèннèì 
çàконоäàвñòвоì, à ñàìе: ñòàòòею 
19 Зàкону Укрàїнè «Ïро òурèçì», 
ç ìеòою ï³äвèщення р³вня 
òурèñòèчноãо обñëуãовувàння 
об’єкòàì òурèñòèчної 
³нфрàñòрукòурè (ãоòеëяì, ³ншèì 
об’єкòàì, ïрèçнàченèì äëя 
нàäàння ïоñëуã ç роçì³щення, 
çàкëàäàì хàрчувàння, курорòнèì 
çàкëàäàì òощо) ïрèñвоююòüñя 
кàòеãор³ї якоñò³ òà р³вня 
обñëуãовувàння. 

Забороняється надавати послу-
ги з розміщення без наявності 
свідоцтва про встановлення від-

повідної категорії. Встановлення ка-
тегорії готелям здійснюється за зая-
вою його власника, згідно з Порядком 
встановлення категорій готелям та 
іншим об’єктам, що призначають-
ся для надання послуг з тимчасово-
го розміщення (проживання), затвер-
дженого постановою КМ України від 
29.07.2009 №803 (зі змінами, вне-
сеними постановою КМ України від 
26.07.2018 №607). 

Відповідно до вимог Порядку до-
ведення до споживачів інформації 
про вид об’єкта туристичної інфра-
структури та його категорію, затвер-
дженого постановою КМ України від 
03.07.2013 №470, власник об’єкта 
(готелю), якому встановлено катего-
рію, зобов’язаний розмістити на фа-
саді будівлі знак категорії об’єкта із 
зазначенням свідоцтва про встанов-
лення категорії, його серію та номер. 
Категорії готелям встановлюються 
за результатами добровільної сер-
тифікації послуг з тимчасового роз-
міщення (проживання) та оцінювання 
відповідності готелю вимогам пев-
ної категорії. Готелі, які вже пройшли 
процедуру добровільної сертифіка-
ції послуг з тимчасового розміщення 
(проживання) та мають діючий серти-
фікат відповідності але не мають сві-
доцтва про встановлення відповідної 
категорії, повинні звернутися до ор-
гану з сертифікації ДП «Черкасистан-
дартметрологія» з метою проведення 
робіт з оцінювання відповідності готе-
лю вимогам певної категорії та отри-
мання свідоцтва.

Портативний перенос-
ний аналізатор дефі-
бриляторів Impulse 

6000D призначений для по-
вірки кардіодефібрилято-
рів, дефібриляторів та має 
12-канальний симулятор 
сигналів ЕКГ. Цей прилад 
— особливо важливий пор-
тативний інструмент точних 
вимірювань, який забезпе-
чує контроль відповідності 
та ефективності роботи де-
фібрилятора. Він застосову-
ється в реанімації і допома-
гає врятувати людині життя. 
Апарат впливає на грудну 
клітину пацієнта короткочас-
ним електричним імпульсом, 
що дає змогу усунути хао-
тичні скорочення м’язових 
пучків, відновити нормальну 
діяльність серця і поверну-

ти пацієнта до життя зі ста-
ну клінічної смерті. Важли-
во обрати потужність, сила 
якої була б достатньою для 
успішної дефібриляції, але 
не пошкоджувала б міокард. 
Однією з можливих причин 
неефективності реанімацій-
них заходів є занадто низь-
ка енергія дефібриляції, тому 
дуже важливо контролювати 
вихідні параметри та робити 
періодичну повірку кардіо-
дефібриляторів. Можливості 
аналізатора дефібриляторів 
Impulse 6000D забезпечу-
ють контроль усього спектра 
встановлених форм імпуль-

су, демонструють сумісність 
з передовою технологією і 
показують найкращі харак-
теристики точності вимірю-
вання та відповідності стан-
дартам.

Не менш необхідним 
контрольним багатофункці-
ональним приладом є си-
мулятор пацієнта ProSim 8, 
який призначений для повір-
ки моніторів пацієнта, кар-
діографів, реографів. Він 
забезпечує вимірювання бі-
оелектричних потенціалів 
серця, температури тіла, на-
сичення (сатурації) киснем 
гемоглобіну артеріальної 

крові, сигналів дихання, час-
тоти пульсу, а також відтво-
рення надлишкового тиску в 
компресивній манжеті мано-
метра артеріального тиску.

Установка УПКД-3 за-
безпечила можливість про-
ведення повірки не тільки 
механічних, а й напівавтома-
тичних та автоматичних вимі-
рювачів артеріального тиску 
у режимах вимірювання тис-
ку та частоти пульсу.

Застосування сучасних 
еталонів для проведення пе-
ріодичної повірки засобів ви-
мірювальної техніки допомо-
же підняти на новий якісний 
рівень реанімаційну та кар-
діологічну службу, метроло-
гічне забезпечення діагнос-
тики та лікування пацієнтів в 
області.

Запрошуємо до співпраці 
зацікавлені медичні заклади 
всіх форм власності! 
web: http://www.st.ck.ua, 

e-mail: st@st.ck.ua 

Маркування харчових продуктів

Нові стандарти входять у практику
У ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» в³äбувñя ñеì³нàр нà òеìу «Євроïеéñüкèé 
ï³äх³ä äо ìàркувàння хàрчовèх ïроäукò³в. Вèìоãè Зàкону Укрàїнè «Ïро 
³нфорìàц³ю äëя ñïожèвàч³в щоäо хàрчовèх ïроäукò³в». В³äïов³äàëüн³ñòü çà 
ïорушення çàконоäàвñòвà».

Навчання проводила представник 
Національного органу зі стандар-
тизації, провідний інженер відділу 

технічної перевірки стандартів управлін-
ня національної та міжнародної стан-
дартизації Світлана Кохан.

Лектор приділила велику увагу пи-
танням щодо європейського підходу до 
технічного регулювання та змін у зако-
нодавстві України у зв’язку зі скасуван-
ням чинності ГОСТ, розроблених до 
1992 року, та впровадження націо-
нальних стандартів, гармонізова-
них з європейськими вимогами.

Учасників семінару — опера-
торів ринку — звичайно цікавили 
питання організації державного 
контролю харчової продукції, пе-
ріодичність здійснення планових 
перевірок Держпродспоживслужби 
України на підставі ризик-орієнтова-
ного підходу. 

На семінарі детально розглянуто пи-

тання застосування на практиці вимог 
нового Закону України «Про інформа-
цію для споживачів щодо харчових про-
дуктів». Лектор підготувала для слухачів 
практичні завдання щодо правил марку-
вання продукції, розповіла, які відомості 

мають бути в основному полі видимості 
пакування, правила позначення в тексті 
маркування одиниць вимірювання Між-
народної системи одиниць (SI) з вико-
ристанням літер українського алфавіту 
та латинської абетки.   

Враховуючи, що 6 серпня 2019 року 
вводиться в дію новий Закон України 
«Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів», який встанов-
лює відповідальність операторів рин-
ку за порушення вимог законодавства 
щодо маркування у вигляді штрафів, 
розмір яких встановлений від 5 до 40 
мінімальних заробітних плат, усі слу-

хачі були поінформовані про відпові-
дальність, передбачену за надання 
на маркуванні неточної, недосто-
вірної, незрозумілої інформації 
або такої, що вводить в оману 
споживача. 

У семінарі взяли участь 39 
представників підприємств Чер-

кащини та гості з інших регіонів 
України. Світлана Василівна відпові-

ла на всі запитання учасників, доступ-
но роз’яснюючи положення Закону про 
маркування харчової продукції.

Нова техніка

Прилади, які рятують життя

Äеòàëüн³шу ³нфорìàц³ю ìожнà оäержàòè у в³ää³ë³ 
ñòàнäàрòèçàц³ї òà ³нфорìàц³éноãо çàбеçïечення  

ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» òеëефоноì 0472 37-15-44.

З ìеòою çàбеçïечення ïов³ркè çàконоäàвчо 
реãуëüовàнèх çàñоб³в вèì³рювàëüної òехн³кè, як³ 
çàñòоñовуюòüñя у ñфер³ çàбеçïечення çàхèñòу 
жèòòя òà охоронè çäоров’я ãроìàäян, ìеòроëоã³чн³ 
ï³äроçä³ëè ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» ïоñò³éно 
оñнàщуюòüñя новèìè еòàëонàìè. Тàк, нещоäàвно 
ïрèäбàн³ àнàë³çàòор äеф³брèëяòор³в Impulse 6000D, 
ñèìуëяòор ïàц³єнòà ProSim 8 òà уñòàновкà УÏКÄ-3.
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