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Готельний бізнес

Надавати послуги без встановлення
категорії забороняється

ДП «Черкасистандартметрологія» доводить до відома, що згідно з чинним законодавством, а
саме статтею 19 Закону України
№324/95-ВР «Про туризм», з метою підвищення рівня туристичного
обслуговування об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим
об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) присвоюються категорії

якості та рівня обслуговування. Забороняється надавати послуги з
розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Встановлення категорії готелям здійснюється за заявою
його власника, згідно з Порядком
встановлення категорій готелям та
іншим об’єктам, що призначаються
для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання), затвердженого постановою КМ України

від 29.07.2009 №803 (зі змінами,
внесеними постановою КМ України
від 26.07.2018 № 607).
Відповідно до вимог Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його
категорію, затвердженого постановою КМ України від 03.07.2013
№470, власник об’єкта (готелю),
якому
встановлено
категорію,
зобов’язаний розмістити на фасаді будівлі знак категорії об’єкта із
зазначенням свідоцтва про встановлення категорії, його серію та
номер. Категорії готелям встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з
тимчасового розміщення (проживання) та оцінювання відповідності готелю вимогам певної категорії.
Готелі, які вже пройшли процедуру
добровільної сертифікації послуг
з тимчасового розміщення (проживання) та мають діючий сертифікат відповідності, але не мають
свідоцтва про встановлення відповідної категорії, повинні звернутися до органу з сертифікації
ДП«Черкасистандартметрологія» з
метою проведення робіт з оцінювання відповідності готелю вимогам певної категорії та одержання
свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
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Новий стандарт

До уваги суб’єктів господарювання
харчової та переробної галузей!

З першого жовтня 2019 року набуває чинності
ДСТУ 3946:2018 Система розроблення і
поставлення продукції на виробництво. Продукція
харчова. Настанови щодо розроблення і
поставлення на виробництво нових та новітніх
харчових продуктів.
ей стандарт установлює загальні правила щодо
забезпечення суб’єктами господарювання параметрів безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів на етапах їх розроблення, поставлення на виробництво та виготовлення.
ДСТУ 3946:2018 пропонує порядок виконання робіт
на всіх стадіях життєвого циклу продукції до початку її
серійного виробництва та правила прийняття, оформлення рішень за результатами цих робіт. Належне дотримання порядку має забезпечити виробництво харчових продуктів належної якості, безпечних для життя
та здоров’я людей, охорони довкілля.
Документ прийнятий на заміну ДСТУ 3946–2000
Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення.
Застерігаємо вас від використання нормативних документів, які втратили чинність, а також отриманих з
сумнівних джерел.
Зазначений стандарт та інші нормативні документи можна придбати у відділі стандартизації та інформаційного забезпечення ДП «Черкасистандартметрологія» за адресою: 18006, м.Черкаси, вул.Гоголя, 278,
кім. 709, тел. 0472 37 15 44.
ДП «Черкасистандартметрологія» має укладену Агентську угоду з Генеральним агентом (ДП
«УкрНДНЦ») на виконання агентських функцій з виготовлення та розповсюдження на території України офіційних копій нормативних документів на паперових носіях.
Замовлення на придбання також можна надіслати на електронну адресу fond@st.ck.ua

Ц

Випробування

Семінар

Сфера акредитації розширена

Нове

Випробувальний центр ДП «Черкасистандартметрологія» успішно пройшов планове наглядання та
підтвердив свою компетентність відповідно до вимог ДСТУ ІSO/ІEC 17025:2017 (ІSO/ІEC 17025:2017)
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Моніторинг
шляхом проведення повторної оцінки здійснено групою аудиторів Національного агентства з акредитації
України (НААУ), до складу якої увійшли провідні фахівці НААУ та фахівці за відповідними напрямками
діяльності.

С

фера акредитації розширена новими видами робіт, у тому числі щодо випробувань:
 виробів текстильної та швейної
промисловості, засобів індивідуального захисту
працюючих (застібки текстильні, застібки-блискавки);
 продукції фармацевтичної (засоби сечопоглинальні);
 добрив;
 реактивів хімічних;
 ґрунтів
Розширення сфери акредитації стало можливим завдяки освоєнню устаткування, придбаного за бюджетні

 ові можливості
Н

Для повірки
приладів контролю

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

навколишнього
середовища

З

метою забезпечення повірки засобів вимірювальної техніки, призначених для вимірювання температури та відносної вологості повітря, ДП «Черкасистандартметрологія» придбана
кліматична камера РКК-50, виготовлена у Словенії.
Камера з високою точністю та стабільністю відтворює умови для проведення повірки термогігрометрів, каналів вимірювання температури і вологості,
інших засобів вимірювальної техніки та систем для
контролю параметрів оточуючого середовища у діапазоні відносної вологості від 10% до 95% при температурі від 8°С до 55°С. Запрошуємо до співпраці!
Контакти: м.Черкаси, вул.Гоголя, 278,
web: http://www.st.ck.ua, e-mail: st@st.ck.ua

кошти в рамках програми 1201440 «Виконання програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським
Союзом», отримані від Європейського Союзу.
Національне агентство з акредитації України підтвердило компетентність і відповідність діяльності випробувального центру ДП «Черкасистандартметрологія»
вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017,
IDT). Видано атестат про акредитацію, зареєстрований
у Реєстрі 2 вересня 2019 року за №20632, дійсний до
01 квітня 2023 року.

у галузі технічного
регулювання
23 жовтня 2019 року ДП «Черкасистандартметрологія» проводить семінар на тему «Зміни в законодавстві України у сфері технічного
регулювання. Безпечність та якість нехарчової
продукції. Система управління якості на основі міжнародних стандартів. Проведення процедури оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно з Законом України
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Технічні умови України». Початок семінару о
10-ій годині. Детальну інформацію щодо семінару можна одержати у відділі стандартизації
та інформаційного забезпечення ДП «Черкаси
стандартметрологія» телефоном 0472 371544.

Повноваження

Систему центральних
органів влади оптимізовано
Кабінет Міністрів України своєю постановою «Деякі питання
оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» перейменував окремі міністерства. Зокрема
колишнє Міністерство економічного розвитку і торгівлі
тепер називається Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України. Міністерство
аграрної політики та продовольства реорганізоване шляхом
приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства.

В

становлено, що центральні органи виконавчої влади, які
утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками майна, прав та
обов’язків органів, які реорганізуються; центральні органи виконавчої влади, які припиняються згідно з цією постановою, продовжують
виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення або реорганізації центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та
функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

