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До високої якості — разом

До уваги керівників 
закладів охорони
здоров’я

У зв’язку з уведенням в дію наказу МОЗ України від 20.12.2013 
р. №1116, нагадуємо, що отримати вищу категорію за критерія-
ми акредитації закладів охорони здоров’я можна тільки за умо-

ви сертифікації закладом впровадженої системи управління якістю на 
відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

З ïèòàнü ñерòèф³кàц³ї ñèñòеì уïрàвë³ння зверòàéòеñя 
òеëефоноì 45-73-79, quality@st.ck.ua

Виробники добре зна-
ють, що про будь-
яку продукцію судять 

спочатку за її зовнішнім 
виглядом. А тому дехто з 
них пробує надавати това-
ру більш привабливого ви-
гляду, ніж він того заслуго-
вує. Серед таких прийомів 
є вибіркова подача інфор-
мації. Зокрема у складі 
продукту часом вказують 
не всі інгредієнти. Зрозу-
міло, що «губляться» най-
шкідливіші або небажані 
для споживача складові. 
Поширеною є така практи-
ка й при перекладі імпорт-
них етикеток. 

Ще однією маніпуля-
цією виробників є сві-
дома «нечитабельність» 
маркувального тексту. На-
приклад, золотисті літе-
ри наносять на червоний 
фон або сріблясті — на сі-
рий. Також використову-
ють дуже дрібний шрифт.

Тому автори зако-
нопроекту пропонують 
шрифт на етикетках з чин-
них нині 0,8 мм збільши-
ти до 1,2 мм, а перелік 
обов’язкових характерис-
тик друкувати більшим 
шрифтом.

До вже звичного нам 
набору — країни виробни-
ка, складу продукту, хар-
чової цінності, дати ви-
робництва та терміну 
використання — пропо-
нують також додати краї-
ну походження сировини. 
Скажімо, м’яса чи рибної 
продукції, адже нині розві-
дати ці дані простому спо-
живачеві навряд чи вдасть-
ся. Крім того, виробників 
пропонують зобов’язати 
перераховувати інгредієн-
ти, які викликають харчову 
алергію. Прийняття відпо-
відного закону має поси-
лити захист споживачів, а 
виробників зробити відпо-

відальнішими. Вимоги за-
конопроекту в цілому від-
повідають європейським 
нормам та практиці. 

Однак, щоб новий за-
кон почав працювати не 
формально, а в реальному 

житті, в Україні потрібно 
змінити й систему контр-
олю. Суворішим має бути 
й покарання за порушення 
інтересів споживача. Це б 
змушувало виробників по-
кращувати якість продукції 

аркуванняМ

ертифікаціяС
До уваги власників та керівників готелів 
та інших закладів
тимчасового проживання

Державне підприємство 
«Черкасистандартме-
трологія» доводить до 

вашого відома, що, згідно зі 
статтею 19 Закону України  
«Про туризм», забороняється 
надавати послуги з розміщен-
ня (проживання) без наявнос-
ті свідоцтва про встановлення 
відповідної категорії.  Відпо-
відно до вимог Порядку до-
ведення до споживачів ін-
формації про вид об’єкта 
туристичної інфраструктури 
та його категорію, затвердже-
ного постановою Кабінету мі-
ністрів України від 03.07.2013 
№470, власник об’єкта (готе-
лю), якому встановлено кате-
горію, зобов’язаний розміс-
тити на фасаді будівлі знак 
категорії об’єкта із зазначен-
ням свідоцтва про встанов-
лення категорії, його серію та 
номер.

Згідно з Порядком вста-

новлення категорій готелям та 
іншим об’єктам, що призна-
чаються для надання послуг 
з тимчасового розміщення 
(проживання), затверджено-
го постановою Кабінету міні-
стрів України від 29.07.2009 
№803, встановлення катего-
рії готелям та іншим об’єктам, 
що призначаються для надан-
ня послуг з тимчасового роз-
міщення, здійснює уповнова-
жений орган із встановлення 
категорій готелям, а саме ко-
місія Мінекономрозвитку.

З метою недопущення по-
рушення чинного законодав-
ства пропонуємо відповідно 
до п.7 Порядку надіслати зая-
ву про встановлення відповід-
ної категорії готелю органо-
ві із сертифікації, на території 
якого розміщений готель.

Також повідомляємо, що 
відповідно до п.8 Порядку оці-
нювання відповідності готе-

лю вимогам певної категорії, 
встановлюється за результа-
тами добровільної сертифіка-
ції послуг з тимчасового роз-
міщення (проживання). Орган 
з сертифікації надсилає до-
кументи про результати оці-
нювання готелю та пропози-
ції щодо встановлення йому 
відповідної категорії комісії із 
встановлення категорій готе-
лям, яка протягом 14 днів роз-
глядає їх і приймає рішення. 

Роботи з сертифікації та 
оцінювання готелів у Черкась-
кій області здійснює орган з 
сертифікації  ДП «Черкаси-
стандартметрологія», який 
призначений Мінекономроз-
витку для виконання робіт у 
державній системі сертифіка-
ції.

Äоäàòкову 
³нфорìàц³ю ìожнà 

оòрèìàòè òеëефонàìè: 
(0472) 361215, 361217.

Напій рекомендований до виробництва
ова продукціяН

Напої попередньо про-
йшли дослідження у ви-
пробувальному центрі 

ДП «Черкасистандартметро-

логія» й одержали позитив-
ні результати випробувань за 
окремими показниками якос-
ті та безпеки. За результа-

тами дегустації, продукція 
отримала середній бал 23,3 
із 25-ти можливих і рекомен-
дована до виробництва, а 
технологічна документація — 
до затвердження. Комісія та-
кож рекомендувала підпри-
ємству детальніше описати 
органолептичні характерис-
тики пива «Оскар» 11,5% 
пшеничного світлого, нефіль-
трованого, неосвітленого.

Обëàñнà äеãуñòàц³éнà коì³ñ³я розãëянуëà зрàзкè 
нової ïроäукц³ї, ïреäñòàвëен³ черкàñüкèì 
ïрèвàòнèì ï³äïрèєìñòвоì «Аëüòàìàр». Це 
ïèво òорãової ìàркè «Оñкàр» — ñв³òëе ³ òеìне, 
неф³ëüòровàне, неоñв³òëене в àñорòèìенò³, яке 
вèãоòовëене у в³äïов³äноñò³ з вèìоãàìè ÄÑТУ 
3888:2015 «Ïèво. Зàãàëüн³ òехн³чн³ уìовè». 

Етикетка — дзеркало виробу
Вèìоãè äо ìàркувàння ïроäукò³в хочуòü 
зробèòè ñувор³шèìè. В³äïов³äно 
äо зàконоïроекòу «Ïро ³нфорìàц³ю 
äëя ñïожèвàч³в щоäо хàрчовèх ïроäукò³в», 
якèé зàреєñòровàнèé у ïàрëàìенò³, «ïроäовоëüч³» 
еòèкеòкè ñòàнуòü ³нфорìàòèвн³шèìè òà 
äоñòов³рн³шèìè. Нàñк³ëüкè àкòуàëüнèìè 
є òàк³ зì³нè, розïов³в äèрекòор 
ÄÏ «×еркàñè ñòàнäàрòìеòроëоã³я» 
Мèхàéëо ×орноïèщук: 

голошенняО

На першому 
плані — 
якість та 
безпечність

З метою створення правових та ор-
ганізаційних засад надання інфор-
мації щодо продуктів харчування, 

встановлення обсягів обов’язкової та 
деяких вимог до добровільної інформа-
ції про харчові продукти, відповідно до 
європейських вимог, до Верховної Ради 
України внесено проект Закону «Про ін-
формацію для споживачів щодо харчо-
вих продуктів» №4126 від 22.02.2016 р. 

У зв’язку з великою кількістю звер-
нень провідних фахівців підприємств 
харчової та переробної промисловос-
ті щодо змін у харчовому законодавстві 
України, ДП «Черкасистандартметроло-
гія» 19 квітня 2016 року проводить се-
мінар. 

В актуальних питаннях нового зако-
нодавства учасникам семінару допомо-
же розібратися начальник сектору нау-
ково-дослідного відділу стандартизації 
харчових продуктів НДІ стандартизації  
ДП «УкрНДНЦ» Світлана Кохан. 

У ході семінару відбудеться практи-
кум з питань застосування Технічного 
регламенту щодо правил маркування та 
буде розглянуто вимоги супермаркетів 
до маркування харчових продуктів.

емінарС

Розпочалися змагання 
за якість і досконалість

На Черкащині розпочався щорічний обласний конкурс 
«Черкаська якість». Він допоможе визначити кращі товари 
й послуги, які виготовляють та надають у нашому регіоні. 

Прийом заявок на участь у конкурсі якості триватиме до 1 черв-
ня. Його переможців оголосять уже восени.

Щорічний обласний конкурс якості — перший етап участі під-
приємств у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) «100 кращих товарів України», який проводить-
ся під патронатом Президента України, під керівництвом Уря-
ду України та за сприяння Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. Цей конкурс є частиною національного руху за 
якість і досконалість.

У рамках конкурсу визначається краща продукція (товари, 
роботи, послуги) за такими номінаціями: «Продукція (продо-
вольчі товари, промислові товари для населення, товари вироб-
ничо-технічного призначення, вироби народних художніх про-
мислів)» і «Роботи та послуги».

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення 
проведення конкурсу на Черкащині здійснює ДП «Черкасис-
тандартметрологія». На підприємстві діє консультативний пункт 
для надання практичної допомоги та консультацій спеціалістам 
підприємств та організацій області з питань підготовки матеріа-
лів для участі у конкурсі.

Додаткову інформацію про умови проведення конкур-
су можна отримати в ДП «Черкасистандартметрологія» (18002,  
м.Черкаси, вул.Гоголя, 278), а також телефоном (0472) 37-15-44.
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