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Ñï³ëüíèé ïðîєêò ÄÏ «×åðêàñèñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» òà ãàçåòè «×åðêàñüêèé êðàé»
«Парламент
та
Уряд
об’єднують зусилля для більш
ефективного та швидкого втілення Угоди про асоціацію з ЄС.
Разом ми працюватимемо над
пріоритетними питаннями євроінтеграції і розроблятимемо
законопроєкти, що мають наблизити Україну до членства в
Євросоюзі», — повідомив Дмитро Разумков.
У свою чергу Дмитро Кулеба
зазначив: «Уряд визначив для
себе мету — Україна протягом
п’яти років має досягнути відповідності економічним критеріям вступу до ЄС. Ми щоденно
працюємо над досягненням цієї
мети і вдячні Верховній Раді за
ухвалення низки законів, що також наближають нас до неї. Виконання Угоди про асоціацію з
ЄС є надзвичайно масштабним і
амбітним завданням. Щоб вико-

Об’єднуючи зусилля

Мета — вступ до ЄС
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба та Голова
Верховної Ради України Дмитро Разумков заявили про
створення спільної парламентсько-урядової платформи
євроінтеграції. Завдання платформи — забезпечити
регулярний діалог між парламентом і урядом з питань
інтеграції України до Європейського Союзу, координацію
спільних, системних та ефективних кроків, які наближають
законодавство України до права ЄС.
нувати його максимально ефективно та узгоджено, ми вирішили створити новий механізм
взаємодії. Парламентсько-урядова платформа — це новий інструмент пришвидшення європейської інтеграції України».
У рамках платформи Уряд та

Парламент будуть спільно розробляти та ухвалювати закони
на виконання Угоди (з належним урахуванням актів права
ЄС), проводити подальшу секторальну інтеграцію України до
енергетичного та цифрового
ринків ЄС, посилювати митне

Запрошуємо на семінар

Набули чинності нові стандарти
До уваги керівників підприємств та організацій харчової галузі, закладів
громадського харчування, завідуючих виробництвом, керівників групи НАССР,
головних технологів, начальників лабораторій, фахівців відділів якості та
безпечності харчової продукції.

З

вересня нинішнього року набули чинності обов’язкові вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів» щодо застосування операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на
принципах НАССР (ХАССП), які гарантують
безпечність харчових продуктів.
Наголошуємо, що відповідно до наказу
ДП «УкрНДНЦ» № 340 від 31.10.2019 в Україні з 1 грудня 2019 року набуває чинності
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)
Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-якої організації
в харчовому ланцюгу. Також чинності набудуть стандарти серії ДСТУ ISO/TS 22002.
Впровадження сучасних систем управ-

ління забезпечує:
 виконання вимог законодавства України
щодо безпечності та якості харчових
продуктів;
 впровадження попереджувального
підходу до забезпечення безпеки харчових
продуктів виробництва та приготування
страв;
 випуск безпечної продукції, завдяки
систематичному контролю на всіх етапах
виробництва;
 ефективність управління внутрішніми
процесами;
 формування у споживачів позитивної
думки про продукцію та послуги;
 репутацію виробника якісної та
безпечної продукції.

О

Тепловізійне обстеження
як інструмент енергоаудиту
звичне для нас зображення. Тепловізійне обстеження будівель
як інструмент енергоаудиту дає
можливість виявити в процесі
зйомки дефекти в опалювальних
системах, що перешкоджають
нормальному
функціонуванню
тепловіддачі в приміщенні («забиті батареї та труби»), виявлення «містків холоду» на стиках різ-

співробітництво, поглиблювати
співпрацю з Євросоюзом у сферах юстиції, свободи і безпеки.
Наступним кроком спільної
роботи стане формування парламентом і урядом дорожньої карти
пріоритетних євроінтеграційних
законопроектів, які перебувають
на розгляді профільних комітетів
ВРУ або плануються до внесення
на розгляд парламенту.
Уряд запропонував включити до неї законопроекти у сфері телекомунікаційних послуг,
технічного регулювання, транспорту, довкілля, громадського
здоров’я, інтелектуальної власності та енергетики. Ухвалення
цих пріоритетних законів пришвидшить секторальну інтеграцію до ЄС, дасть імпульс економічному зростанню та наблизить
Україну до економічних Копенгагенських критеріїв членства в ЄС.

З метою підвищення рівня інформованості представників бізнесу регіону 4-5
грудня 2019 року ДП «Черкасистандартметрологія» проводить семінар на тему:
«Впровадження принципів НАССР — законодавчі вимоги до операторів ринку харчових
продуктів. Системи менеджменту безпечності харчових продуктів (ISO 22000:2018,
FSSC 22000). Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу відповідно до ДСТУ
ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT). Сучасні міжнародні вимоги до виробників харчових продуктів».
Учасники семінару отримають Свідоцтва
та нормативно-методичні матеріали в електронному вигляді.
Одержані знання допоможуть визначити
подальші напрямки впровадження, функціонування та удосконалення системи управління безпечністю харчової продукції на
основі принципів НАССР та світового досвіду в системному менеджменті — найпрогресивнішому способі управління, що забезпечує випуск безпечної харчової продукції.
Для підтвердження участі в семінарі необхідно надіслати оформлену заявку на
e-mail: konkyrs@st.ck.ua з поміткою «На семінар». З організаційних питань звертатися
телефоном (0472) 37-15-44.

щадність

ДП «Черкасистандартметрологія» проводить тепловізійне
обстеження
огороджувальних
конструкцій, квартир, приватних
будинків, споруд різного призначення на предмет виявлення
понаднормованих тепловитрат.
Тепловізор — пристрій, який перетворює інфрачервоне випромінювання (ІК) об’єкта у видиме,
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них елементів огороджувальних
конструкцій, нещільних прилягань стулок вікон та дверей, нашарування теплоізолюючих матеріалів, виявлення інтенсивних
теплових потоків, що в кінцевому
результаті впливає на збільшене
використання теплової енергії.
Тепловізійне
обстеження
вказує на головні недоліки та

проблеми об’єкта споживання
теплової енергії (будівлі), а потенціал економії теплової енергії,
у разі комплексного усунення недоліків та дефектів, істотно збільшується.
Контакти: м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, web: http://www.st.ck.
ua, e-mail: st@st.ck.ua
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.

Наказ
Про уповноваження
державного підприємства
«Черкасистандартметрологія» на
проведення повірки
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають
в експлуатації та
застосовуються у
сфері законодавчо
регульованої метрології

В

ідповідно до статті 18 Закону України «Про метрологію
та метрологічну діяльність»
та Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів,
анулювання свідоцтва про
уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої
метрології, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016
N117, наказую:
1. Уповноважити державне підприємство «Черкасистандартметрологія»
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються
у сфері законодавчо регульованої метрології.
2. Видати державному підприємству «Черкаси
стандартметрологія» свідоцтво про уповноваження на
проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації
та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, строком на
п’ять років та надати шифр
повірочного тавра «РЯ».
3. Департаменту технічного регулювання внести відомості про уповноваження
державного
підприємства
«Черкасистандартметрологія» до Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних
центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на
проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
Т.С. Милованов
22 жовтня 2019 року
N239

ініціатива

Стартував масштабний медійний проєкт «СТОП фальсифікат»
14 листопада 2019 року оголошено про старт масштабного медійного
проєкту «СТОП Фальсифікат», спрямованого на посилення захисту
споживачів та очищення ринку від фальсифікованої продукції. Проєкт
реалізовуватимуть із залученням журналістів та за підтримки Уряду,
Держпродспоживслужби та профільних асоціацій.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

П

резентація цього проєкту відбулася під час прес-конференції, у якій
взяли участь заступник міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, генеральний
директор Директорату безпечності та
якості харчової продукції Микола Мороз, інші керівники відомств та представники профільних громадських організацій.
Реалізація проєкту «СТОП Фальсифікат» розпочнеться із проведення досліджень якості молочної продукції, що реалізується в торгових мережах країни,
а пізніше перевірками будуть охоплені

інші види харчової продукції.
Презентуючи проєкт «СТОП Фальсифікат», голова ГО «Громадський конт
роль захисту прав споживачів» Владислава Миронова оголосила, що фактичний
старт масштабної боротьби з фальсифікатом розпочнеться через місяць —
16 грудня 2019 року: «По суті, сьогодні ми оголошуємо, що відводимо місяць
усім виробникам, які фальсифікують, щоб
виправитися. Чесним і добросовісним виробникам хвилюватися немає причин».
Реалізація проєкту передбачає відбір зразків готового харчового продукту
в торгових мережах у чотирьох регіонах
України. Зразки відбираються за принципом сусідства на поличці (в кількості

із розрахунку дві одиниці продукції одного виробника на дві лабораторій та одна
на контрольне зберігання в ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів).
«Жоден із учасників проєкту наперед не знатиме, в якому регіоні і в якому магазині відбиратиметься продукція
— кінцевий результат визначатиметься рандомним методом», — повідомила
Владислава Миронова.
Усі дії учасників, умови, місце події,
супровідна документація будуть максимально прозорими і відкритими, оскільки все фіксуватиметься на відео і безперервно транслюватимуться в онлайн
режимі.
Трансляція
розпочнеться
16 грудня.
Зразки відібраної продукції доставляються до двох незалежних акредитованих випробувальних лабораторій для
проведення досліджень. Кожен зразок
продукції буде знеособлений та закодований комісією. Лабораторії визначають

терміни проведення експертизи.
Отримані результати експертизи будуть передані для вжиття заходів до
Держпродспоживслужби України та Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України та максимально висвітлені у ЗМІ, на телеканалі
1+1 «ТСН Тиждень».
Голова ГО «Громадський контроль
захисту прав споживачів» наголосила,
що причиною реалізації такого масштабного проєкту став факт насичення українського ринку сурогатами, неякісними,
фальсифікованими та небезпечними для
людей товарами, передусім харчовими
продуктами. Саме тому, зауважила вона,
проєкт «СТОП Фальсифікат» сприятиме
очищенню ринку від низькосортної, іноді
небезпечної продукції, захистить споживачів від введення в оману з боку несумлінних виробників харчових продуктів,
підтримає та дасть конкурентні та репутаційні переваги.

