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24 липня 2019 рокуÑп³лüниé проåкò ÄÏ «×åркàñиñòàнäàрòìåòролоã³я» òà ãàçåòи «×åркàñüкиé крàé»

До високої якості — разом
Енергоефективність

Аби в оселях було затишно
З 1 липня нин³шнüоãо року нàбрàв чинноñò³ у повноìу 
обñяç³ Зàкон Укрàїни «Ïро åнåрãåòичну åфåкòивн³ñòü 
буä³вåлü». Äåржàвнå п³äприєìñòво «×åркàñüкиé 
нàуково-виробничиé цåнòр ñòàнäàрòиçàц³ї, ìåòролоã³ї 
òà ñåрòиф³кàц³ї» (ÄÏ «×åркàñиñòàнäàрòìåòролоã³я») 
ñп³лüно ç пров³äною коìпàн³єю Укрàїни, якà прàцює 
ç 2008 року ³ ñпåц³àл³çуєòüñя нà åнåрãоàуäиò³ 
буä³вåлü, роçробц³ òåхн³ко-åконоì³чних обґрунòувàнü 
åнåрãоåфåкòивних çàхоä³в, роçробц³ ä³é ñòàлоãо 
åнåрãåòичноãо роçвиòку ì³ñò, нàлàшòувàнн³ òà ìонòàжу 
³нäив³äуàлüних òåплових пункò³в, à òàкож впровàäжåнн³ 
ñиñòåì äиñпåòчåриçàц³ї ³ ìон³òоринãу åнåрãåòичних 
рåñурñ³в п³äприєìñòв, буä³вåлü, оф³ñ³в, пропонує 
ñп³впрàцю у ñфåр³ åнåрãоåфåкòивноñò³.  

Результатом спільної ді-
яльності є: 
 проведення 

енергоаудиту житлових та 
громадських будинків;
 підготовка документів для 
Фонду енергоефективності та 
супровід житлових будівель у 
прийманні участі в програмі;
 проведення сертифікації 
енергетичної ефективності 
будівель на виконання 
Закону України «Про 

енергетичну ефективність 
будівель» (https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2118-19);
 проведення обстеження 
стану огороджувальних 
конструкцій та інженерних 
систем будівель (зовнішніх 
стін, віконних та дверних 
прорізів, даху, технічних 
поверхів, сходових 
маршів, систем гарячого 
водопостачання, опалення, 
електропостачання, 

вентиляції тощо);  
 проведення 
термографічного обстеження; 
розробка оптимальних (як 
технічно, так і економічно) 
конструктивно-технологічних 
рішень з урахуванням 
отриманих результатів; 
 залучення для реалізації 
зазначених рішень провідних 
спеціалістів проектних, 
будівельних та монтажних  
організацій; 
 забезпечення інженерно-
технічного супроводу 
прийнятих рішень у процесі 
їхньої реалізації; 
 навчання спеціалістів 
замовника, а також 
встановлення компанією-
партнером системи 
автоматичного моніторингу 
споживання енергоресурсів 
АСЕМ, досвід показує, що це 
дає змогу економити від 5 до 
20% витрат на енергоносії, 
навіть без значних 
капіталовкладень.

Один із інструментів енер-
гоаудиту — тепловізійне об-
стеження будівель. Воно  дає 
можливість виявити в проце-
сі зйомки дефекти монтажу 
огороджувальних конструкцій 
будівлі, «містків холоду» на 
стиках різних елементів ого-
роджувальних конструкцій, 
нещільних прилягань стулок 
вікон та дверей, виявлення 
інтенсивних теплових пото-
ків, що в кінцевому результа-
ті впливає на збільшене вико-
ристання теплової енергії. 

Безпечність і якість

Молоко в Україні вироблятимуть за новими вимогами
В Укрàїн³ çàпрàцювàли нов³ 
виìоãи äо бåçпåчноñò³ òà якоñò³ 
ìолокà òà ìолочних проäукò³в, 
як³ ñòиìулювàòиìуòü п³äвищåння 
обñяãу виробницòвà ìолокà. 
В³äпов³äниé нàкàç М³нàãропол³òики 
в³ä 12.03.2019 №118 «Ïро 
çàòвåрäжåння Виìоã äо бåçпåчноñò³ 
òà якоñò³ ìолокà òà ìолочних 
проäукò³в» нàбрàв чинноñò³ 12 липня 
нин³шнüоãо року. У в³äпов³äноñò³ ç 
циì äокуìåнòоì çàпровàäжуєòüñя 
нàлåжнà прàкòикà виробницòвà, 
пåрåробки òà ввåäåння в об³ã 
ìолокà òà ìолочних проäукò³в, 
вñòàновлююòüñя криòåр³ї äо 
ñироãо ìолокà, як³ обуìовлююòü 
éоãо приäàòн³ñòü äля ñпоживàння 
люäиною.

Вимоги стосуються всіх операто-
рів ринку молока та молочних 
продуктів незалежно від фор-

ми власності та підпорядкування, ді-
яльність яких пов’язана з виробни-
цтвом, переробкою та введенням в 
обіг зазначеної продукції. При цьому 
правила не поширюються на первин-
не виробництво молока та молозива, 
призначених для власного споживан-
ня. Передбачено й цілу низку вимог до 
безпечності та якості молока і молоч-
них продуктів, які будуть стимулюва-
ти підвищення обсягу їхнього вироб-
ництва, зокрема й ґатунку «екстра». 

Оновлення вимог у цій сфері також 
допоможе привести національне зако-
нодавство у відповідність до вимог ЄС 
щодо ветеринарно-санітарних правил 
виробництва та обігу молока, визна-

чення показників безпечності.
Крім того, зазначені вимоги 

зобов’язують переробників стежити за 
показниками якості та безпечності, за-
проваджувати принципи ризик-орієн-

тованих підходів при формуванні пері-
одичності відбору зразків. При цьому 
відповідальність покладається на учас-
ника ринку, залишаючи за компетент-
ним органом інструмент контролю до-
бросовісності оператора ринку.

Перехідний період для адаптації до 
нових правил для операторів ринку, орі-
єнтованих на внутрішній ринок, вста-
новлено до 2022 року.

Разом із тим, як зауважують в  Євро-
пейській бізнес-асоціації, це не підви-
щить одразу рівень якості та безпечнос-
ті продукції. Адже для цього необхідні 
комплексні зміни, а законодавчі вимоги 
до якості мають бути підтримані систе-
мою контролю. Споживач теж навряд чи 
одразу відчує різке цінове коливання.

Адаптація до законодавства ЄС

Зміни, які необхідно 
враховувати
3 липня 2019 року нàбув чинноñò³ Зàкон Укрàїни «Ïро внåñåння 
çì³н äо äåяких çàконоäàвчих àкò³в Укрàїни щоäо ³ìплåìåнòàц³ї 
àкò³в çàконоäàвñòвà Європåéñüкоãо Ñоюçу в ñфåр³ òåхн³чноãо 
рåãулювàння». Головною ìåòою çàкону є нàлåжнå çàñòоñувàння 
çàконоäàвчих àкò³в, як³ рåãулююòü пиòàння роçроблåння, 
приéняòòя òà çàñòоñувàння òåхн³чних рåãлàìåнò³в òà 
пåрåäбàчåних ниìи процåäур оц³нки в³äпов³äноñò³.

Законом вносяться зміни до 
низки законодавчих актів 
України.

У Законі України «Ïро àкрå-
äиòàц³ю орãàн³в ç оц³нки в³ä-
пов³äноñò³» уточнено вимоги до 
національного органу України з 
акредитації. Зазначено, що для 
визначення відповідності націо-
нального органу України з акре-
дитації встановленим вимогам 
Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України оцінює 
та враховує відповідність органу 
критеріям, які встановлені націо-
нальним стандартом, що є іден-
тичним міжнародному стандарту 
ISO/IEC 17011 або європейсько-
му стандарту EN ISO/IEC 17011.

Закон України «Ïро òåхн³ч-
н³ рåãлàìåнòи òà оц³нку в³äпо-
в³äноñò³» доповнено статтею про 
професійну таємницю. Визначе-
но, що це конфіденційна інфор-
мація, одержана чи створена під 
час виконання призначеними ор-
ганами завдань з оцінки відповід-
ності, визначених у відповідних 
технічних регламентах.

Призначені органи, залуче-
ні ними субпідрядники та дочір-
ні підприємства, а також їхній 
персонал зобов’язані не розго-
лошувати інформацію, що ста-
новить предмет професійної та-
ємниці призначених органів, без 
згоди замовника робіт з оцін-
ки відповідності або особи, якої 
стосується така інформація (крім 
випадків надання зазначеної ін-
формації відповідно до закону), 
та не використовувати таку ін-

формацію у своїх інтересах або 
в інтересах третіх осіб.

Також Закон України «Про за-
хист прав споживачів» доповне-
но вимогами щодо інформування 
споживачів стосовно певних ви-
дів ризику чи продукції, вимогами 
до змісту інформації про продук-
цію, щодо порядку дій виробника 
(продавця) у разі виявлення не-
достовірної інформації про про-
дукцію.

У Законі України «Ïро äåр-
жàвниé ринковиé нàãляä ³ 
конòролü нåхàрчової проäукц³ї» 
уточнено права посадових осіб, 
які здійснюють ринковий нагляд 
та порядку проведення перевірок 
характеристик продукції.

Зокрема, відповідні органи 
мають право звертатися до при-
значених органів з оцінки відпо-
відності та визнаних незалеж-
них організацій із запитами про 
надання інформації про видачу і 
відмову у видачі документів про 
відповідність, установлення об-
межень щодо них, їх призупинен-
ня та скасування, а у випадках, 
визначених у технічних регла-
ментах, також іншої інформації, 
пов’язаної з процедурами оцін-
ки відповідності вимогам техніч-
них регламентів, до застосування 
яких були залучені відповідні при-
значені органи та визнані неза-
лежні організації.

Закон забезпечує адаптацію 
національного законодавства в 
частині технічних регламентів та 
оцінки відповідності до законо-
давства Європейського Союзу.
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