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Енергоефективність

Аби в оселях було затишно
З 1 липня нинішнього року набрав чинності у повному
обсязі Закон України «Про енергетичну ефективність
будівель». Державне підприємство «Черкаський
науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації» (ДП «Черкасистандартметрологія»)
спільно з провідною компанією України, яка працює
з 2008 року і спеціалізується на енергоаудиті
будівель, розробці техніко-економічних обґрунтувань
енергоефективних заходів, розробці дій сталого
енергетичного розвитку міст, налаштуванні та монтажу
індивідуальних теплових пунктів, а також впровадженні
систем диспетчеризації і моніторингу енергетичних
ресурсів підприємств, будівель, офісів, пропонує
співпрацю у сфері енергоефективності.

Р

езультатом спільної діяльності є:
 проведення
енергоаудиту житлових та
громадських будинків;
 підготовка документів для
Фонду енергоефективності та
супровід житлових будівель у
прийманні участі в програмі;
 проведення сертифікації
енергетичної ефективності
будівель на виконання
Закону України «Про

енергетичну ефективність
будівель» (https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2118-19);
 проведення обстеження
стану огороджувальних
конструкцій та інженерних
систем будівель (зовнішніх
стін, віконних та дверних
прорізів, даху, технічних
поверхів, сходових
маршів, систем гарячого
водопостачання, опалення,
електропостачання,

вентиляції тощо);
 проведення
термографічного обстеження;
розробка оптимальних (як
технічно, так і економічно)
конструктивно-технологічних
рішень з урахуванням
отриманих результатів;
 залучення для реалізації
зазначених рішень провідних
спеціалістів проектних,
будівельних та монтажних
організацій;
 забезпечення інженернотехнічного супроводу
прийнятих рішень у процесі
їхньої реалізації;
 навчання спеціалістів
замовника, а також
встановлення компанієюпартнером системи
автоматичного моніторингу
споживання енергоресурсів
АСЕМ, досвід показує, що це
дає змогу економити від 5 до
20% витрат на енергоносії,
навіть без значних
капіталовкладень.
Один із інструментів енергоаудиту — тепловізійне обстеження будівель. Воно дає
можливість виявити в процесі зйомки дефекти монтажу
огороджувальних конструкцій
будівлі, «містків холоду» на
стиках різних елементів огороджувальних
конструкцій,
нещільних прилягань стулок
вікон та дверей, виявлення
інтенсивних теплових потоків, що в кінцевому результаті впливає на збільшене використання теплової енергії.

Наші контакти:
web: http://www.st.ck.ua, e-mail: st@st.ck.ua, tve_ck@ukr.net
заст. директора Швецов Володимир Васильович,
e-mail: s17@st.ck.ua, тел. 333082;
керівник випробувального центру Сотник Світлана Анатоліївна,
e-mail: lab@st.ck.ua, тел. 332698;
начальник випробувальної лабораторії будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій Журба Андрій Олександрович,
e-mail: budlab84@ukr.net, тел.: 384418, 330834.
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Адаптація до законодавства ЄС

Зміни, які необхідно
враховувати
3 липня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
актів законодавства Європейського Союзу в сфері технічного
регулювання». Головною метою закону є належне застосування
законодавчих актів, які регулюють питання розроблення,
прийняття та застосування технічних регламентів та
передбачених ними процедур оцінки відповідності.

З

аконом вносяться зміни до
низки законодавчих актів
України.
У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» уточнено вимоги до
національного органу України з
акредитації. Зазначено, що для
визначення відповідності національного органу України з акредитації встановленим вимогам
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінює
та враховує відповідність органу
критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту
ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011.
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» доповнено статтею про
професійну таємницю. Визначено, що це конфіденційна інформація, одержана чи створена під
час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідних
технічних регламентах.
Призначені органи, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їхній
персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без
згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої
стосується така інформація (крім
випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону),
та не використовувати таку ін-

формацію у своїх інтересах або
в інтересах третіх осіб.
Також Закон України «Про захист прав споживачів» доповнено вимогами щодо інформування
споживачів стосовно певних видів ризику чи продукції, вимогами
до змісту інформації про продукцію, щодо порядку дій виробника
(продавця) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію.
У Законі України «Про державний ринковий нагляд і
контроль нехарчової продукції»
уточнено права посадових осіб,
які здійснюють ринковий нагляд
та порядку проведення перевірок
характеристик продукції.
Зокрема, відповідні органи
мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій із запитами про
надання інформації про видачу і
відмову у видачі документів про
відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках,
визначених у технічних регламентах, також іншої інформації,
пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування
яких були залучені відповідні призначені органи та визнані незалежні організації.
Закон забезпечує адаптацію
національного законодавства в
частині технічних регламентів та
оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу.

Безпечність і якість

Молоко в Україні вироблятимуть за новими вимогами
В Україні запрацювали нові
вимоги до безпечності та якості
молока та молочних продуктів,
які стимулюватимуть підвищення
обсягу виробництва молока.
Відповідний наказ Мінагрополітики
від 12.03.2019 №118 «Про
затвердження Вимог до безпечності
та якості молока та молочних
продуктів» набрав чинності 12 липня
нинішнього року. У відповідності з
цим документом запроваджується
належна практика виробництва,
переробки та введення в обіг
молока та молочних продуктів,
встановлюються критерії до
сирого молока, які обумовлюють
його придатність для споживання
людиною.

тованих підходів при формуванні періодичності відбору зразків. При цьому
відповідальність покладається на учасника ринку, залишаючи за компетентним органом інструмент контролю добросовісності оператора ринку.
Перехідний період для адаптації до
нових правил для операторів ринку, орієнтованих на внутрішній ринок, встановлено до 2022 року.
Разом із тим, як зауважують в Європейській бізнес-асоціації, це не підвищить одразу рівень якості та безпечності продукції. Адже для цього необхідні
комплексні зміни, а законодавчі вимоги
до якості мають бути підтримані системою контролю. Споживач теж навряд чи
одразу відчує різке цінове коливання.

В

имоги стосуються всіх операторів ринку молока та молочних
продуктів незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою та введенням в
обіг зазначеної продукції. При цьому
правила не поширюються на первинне виробництво молока та молозива,
призначених для власного споживання. Передбачено й цілу низку вимог до
безпечності та якості молока і молочних продуктів, які будуть стимулювати підвищення обсягу їхнього виробництва, зокрема й ґатунку «екстра».

Оновлення вимог у цій сфері також
допоможе привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС
щодо ветеринарно-санітарних правил
виробництва та обігу молока, визна-

чення показників безпечності.
Крім
того,
зазначені
вимоги
зобов’язують переробників стежити за
показниками якості та безпечності, запроваджувати принципи ризик-орієн-

