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Урожай-2019

Щоб зерно відповідало чинним нормативам
В Україні набув чинності новий стандарт на пшеницю. Він передбачає скорочення кількості
класів пшениці м’якої непродовольчої групи з трьох до одного, а також підвищення та
уточнення показників хлібопекарського якості зерна. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«Розробка нового стандарту на пшеницю — це
результат спільної роботи, знаходження компромісів та врахування інтересів усіх учасників ринку.
Стандарт, що важливо, набуває чинності до початку нового маркетингового року 2019-2020, тому не
виникне незручностей щодо змін класів пшениці
при зберіганні та транспортуванні», — цитує пресслужба слова заступника міністра аграрної політики та продовольства Олени Ковальової.
Для забезпечення контролю за якістю зерна
урожаю 2019 року та продуктів його переробки
випробувальний центр ДП «Черкасистандартметрологія» проводить оцінку збіжжя щодо відповідності вимогам чинного законодавства, в тому
числі — державним гігієнічним правилам і нормам
«Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах».
Випробувальний центр акредитований Національним агентством з акредитації України на від-

повідність вимогам ДСТУ ISO/IEС 17025 та оснащений сучасним устаткуванням, яке дає змогу
визначати показники якості й безпеки інструментальними методами в терміни, прийнятні для замовників.
Випробування зернових, зернобобових культур та продуктів їхньої переробки проводяться
за такими показниками: питома вага радіонуклідів — цезію-137 та стронцію-90, визначення вмісту мікотоксинів, пестицидів, бенз(а)пірену, зернової та смітної домішки, білку та білкових речовин,
протеїну, азоту, глікозидів синильної кислоти,
крупності, визначення кількості та якості клейковини, вмісту глюкозинолатів у насінні хрестоцвітних культур, ерукової кислоти, визначення
зараженості шкідниками, кислотного числа олії,
масової частки вологи, масової частки олії в перерахунку на суху речовину, органолептичних показників.

Детальнішу інформацію можна одержати у відділі
стандартизації та інформаційного забезпечення
ДП «Черкасистандартметрологія» телефоном 0472 37-15-44.

Нова техніка

Нагадуємо

Прилади, які рятують життя Чи ваш готель
ти пацієнта до життя зі стану клінічної смерті. Важливо обрати потужність, сила
якої була б достатньою для
успішної дефібриляції, але
не пошкоджувала б міокард.
Однією з можливих причин
неефективності реанімаційних заходів є занадто низька енергія дефібриляції, тому
дуже важливо контролювати
вихідні параметри та робити
періодичну повірку кардіодефібриляторів. Можливості
аналізатора дефібриляторів
Impulse 6000D забезпечують контроль усього спектра
встановлених форм імпуль-

су, демонструють сумісність
з передовою технологією і
показують найкращі характеристики точності вимірювання та відповідності стандартам.
Не
менш
необхідним
контрольним багатофункціональним приладом є симулятор пацієнта ProSim 8,
який призначений для повірки моніторів пацієнта, кардіографів, реографів. Він
забезпечує вимірювання біоелектричних
потенціалів
серця, температури тіла, насичення (сатурації) киснем
гемоглобіну
артеріальної

крові, сигналів дихання, частоти пульсу, а також відтворення надлишкового тиску в
компресивній манжеті манометра артеріального тиску.
Установка УПКД-3 забезпечила можливість проведення повірки не тільки
механічних, а й напівавтоматичних та автоматичних вимірювачів артеріального тиску
у режимах вимірювання тиску та частоти пульсу.
Застосування
сучасних
еталонів для проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки допоможе підняти на новий якісний
рівень реанімаційну та кардіологічну службу, метрологічне забезпечення діагностики та лікування пацієнтів в
області.
Запрошуємо до співпраці
зацікавлені медичні заклади
всіх форм власності!
web: http://www.st.ck.ua,
e-mail: st@st.ck.ua

Маркування харчових продуктів

Нові стандарти входять у практику
У ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся семінар на тему «Європейський
підхід до маркування харчових продуктів. Вимоги Закону України «Про
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Відповідальність за
порушення законодавства».

Н

авчання проводила представник
Національного органу зі стандартизації, провідний інженер відділу
технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації Світлана Кохан.
Лектор приділила велику увагу питанням щодо європейського підходу до
технічного регулювання та змін у законодавстві України у зв’язку зі скасуванням чинності ГОСТ, розроблених до
1992 року, та впровадження національних стандартів, гармонізованих з європейськими вимогами.
Учасників семінару — операторів ринку — звичайно цікавили
питання організації державного
контролю харчової продукції, періодичність здійснення планових
перевірок Держпродспоживслужби
України на підставі ризик-орієнтованого підходу.
На семінарі детально розглянуто пи-

тання застосування на практиці вимог
нового Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Лектор підготувала для слухачів
практичні завдання щодо правил маркування продукції, розповіла, які відомості

мають бути в основному полі видимості
пакування, правила позначення в тексті
маркування одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з використанням літер українського алфавіту
та латинської абетки.
Враховуючи, що 6 серпня 2019 року
вводиться в дію новий Закон України
«Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів», який встановлює відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства
щодо маркування у вигляді штрафів,
розмір яких встановлений від 5 до 40
мінімальних заробітних плат, усі слухачі були поінформовані про відповідальність, передбачену за надання
на маркуванні неточної, недостовірної, незрозумілої інформації
або такої, що вводить в оману
споживача.
У семінарі взяли участь 39
представників підприємств Черкащини та гості з інших регіонів
України. Світлана Василівна відповіла на всі запитання учасників, доступно роз’яснюючи положення Закону про
маркування харчової продукції.

дотримується
вимог
Закону
«Про туризм»?

Державне підприємство
«Черкасистандартметрологія»
нагадує, що згідно з чинним
законодавством, а саме: статтею
19 Закону України «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.
абороняється 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 отримання свідоцтва.
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ортативний переносний аналізатор дефібриляторів
Impulse
6000D призначений для повірки
кардіодефібриляторів, дефібриляторів та має
12-канальний
симулятор
сигналів ЕКГ. Цей прилад
— особливо важливий портативний інструмент точних
вимірювань, який забезпечує контроль відповідності
та ефективності роботи дефібрилятора. Він застосовується в реанімації і допомагає врятувати людині життя.
Апарат впливає на грудну
клітину пацієнта короткочасним електричним імпульсом,
що дає змогу усунути хаотичні скорочення м’язових
пучків, відновити нормальну
діяльність серця і поверну-

З метою забезпечення повірки законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, які
застосовуються у сфері забезпечення захисту
життя та охорони здоров’я громадян, метрологічні
підрозділи ДП «Черкасистандартметрологія» постійно
оснащуються новими еталонами. Так, нещодавно
придбані аналізатор дефібриляторів Impulse 6000D,
симулятор пацієнта ProSim 8 та установка УПКД-3.

