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Нові українські географічні зазначення
отримають правову охорону в ЄС
Як повідомила пресслужба Мінекономіки, за участю представників міністерства відбулося чергове
засідання Підкомітету Україна — ЄС з питань географічних зазначень.

З

асідання Підкомітету стало знаковим для української сторони. Україна заявила про намір одержати в Європейському Союзі правову охорону
для трьох нових географічних зазначень України, зареєстрованих відповідно до європейських стандартів. Зокрема, це гуцульська овеча бриндзя, гуцульська
коров’яча бриндза, мелітопольська черешня.
«Для українських виробників правова охорона в ЄС
— це можливість виходу на європейський ринок продукції з доданою вартістю, що підвищує рентабельність українських товарів та їхню репутацію, стимулює
увагу до регіонів походження та позитивно впливає на
розвиток туризму», — зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Олександр Романішин.
У планах України на наступний рік — нові географічні зазначення для меду, горіхів, українських вин — продуктів, які є уособленням багатства української природи та традицій.

Оновлена схема-перелік видів
продукції, щодо яких органи
державного ринкового нагляду
здійснюють контроль

Благополуччя тварин в Україні регулюватиметься
за європейськими правилами
Мінекономіки розробило Вимоги до благополуччя
сільськогосподарських тварин. Проєкт наказу встановлює
мінімальні вимоги до благополуччя тварин під час їхнього
утримання, включаючи відгодівлю та догляд. Вимоги
поширюватимуться на всі види сільськогосподарських
тварин. Цим же проєктом наказу передбачено
встановлення додаткових спеціальних вимог для
бройлерів, курей-несучок, свиней та телят.
аступник міністра Сергій Глущенко зазначив, що затвердження вимог сприятиме поширенню в Україні практики
гуманного поводження з сільськогосподарськими тваринами, покращенню умов їх утримання, збереженню їх здоров’я,
зменшенню ризиків їх травмування і страждання.
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Технічні умови —
ВИМОГИ, ЯКИМ МАЄ
ВІДПОВІДАТИ ПРОДУКЦІЯ
З реформуванням системи технічного
регулювання і приведення її до європейських
вимог в Україні скасовано понад 15
тисяч міждержавних стандартів (ГОСТ) та
скасовуються галузеві стандарти. В такому
випадку для підприємств доцільно розробити
власний документ, що встановлює вимоги до
продукції — технічні умови (ТУ).
Технічні умови — нормативний документ, що
встановлює технічні вимоги, яким повинна
відповідати продукція, та визначає процедури,
за допомогою яких можуть бути встановлені чи
дотримані такі вимоги.
В технічних умовах описуються фізичні, хімічні
або технологічні властивості продукції, правила
приймання, методи контролювання, маркування,
умови зберігання та транспортування, гарантії
виробника.
На сьогодні, за відсутності державного стандарту, розробити технічні умови — це найбільш
доступний і швидкий спосіб для підприємств
різних форм власності отримати нормативний
документ і розпочати випуск нових видів продукції.
Вимоги, встановлені в технічних умовах, не повинні суперечити обов’язковим вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, що
поширюються на цю продукцію. Вони не повинні
бути нижчими вимог стандартів, що поширюються
на цю продукцію, і мають відповідати чинному законодавству.
З метою єдиного обліку і систематизації технічних умов, чинних в Україні, забезпечення інформаційного обміну щодо технічних умов та продукції,
яка випускається за ними, створено і ведуться:
• Головний фонд технічних умов
• Регіональні фонди технічних умов
• База даних «Технічні умови України».
Для забезпечення відповідності ТУ законодавству та інтересам національної економіки державні
підприємства відповідного регіону обліковують технічні умови, які вони перевірили, і ведуть регіональні фонди облікованих технічних умов.
Головний фонд технічних умов, чинних в Україні,
— головний інформаційний ресурс щодо
технічних умов, чинних в Україні, та продукції,
яка випускається за ними.
Внесення технічних умов до Головного фонду ТУ
України та бази даних «Технічні умови України»
проводять тільки у разі позитивних результатів
перевірки технічних умов незалежним органом
(третьою стороною).
Технічні умови підлягають обов’язковому перегляду не рідше ніж один раз на 5 років, інакше вони
втрачають свою актуальність і видаляються з бази
даних «Технічні умови України».
ДП «Черкасистандартметрологія» виконує перевірку, перегляд технічних умов усіх галузей промисловості на продукцію та змін до них, розроблених
вітчизняними виробниками, на відповідність вимогам чинного законодавства, обліковує та вносить їх
до бази даних «Технічні умови України», а також надає методичну допомогу в розробці ТУ на різні види
продукції.
Відповідність продукції вимогам ТУ використовується як вимога під час державних закупівель,
проведення тендерів, укладання договорів на постачання та контрактів, складання каталогів продукції виробниками, маркетингових та рекламних компаній.
З метою запобігання надання переваги несумлінним підприємствам та прийняття рішення на
підставі недостовірних документів організатори та
учасники тендерів мають можливість перевірити інформацію про технічні умови в Каталозі ТУ України on-line.
Переваги облікованих технічних умов
можливість вирізнятися з поміж конкурентів за
допомогою унікальних властивостей продукту і
посилення позицій на ринку;
збільшення довіри до продукції з боку
споживачів і партнерів по бізнесу;
можливість брати участь і перемагати в великих
тендерах і конкурсних заходах;
можливість розширити и вивести бізнес на
міжнародний рівень
поліпшення репутації компанії, що виробляє
продукцію, внаслідок демонстрації високої якості
продукту, в тому числі в очах контролюючих
органів
Одержати детальнішу інформацію можна у
відділі стандартизації та інформаційного забезпечення ДП «Черкасистандартметрологія» телефоном 0472 37 15 44, e-mail: inform@st.ck.ua

