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До високої якості — разом
«Парламент та Уряд 

об’єднують зусилля для більш 
ефективного та швидкого вті-
лення Угоди про асоціацію з ЄС. 
Разом ми працюватимемо над 
пріоритетними питаннями єв-
роінтеграції і розроблятимемо 
законопроєкти, що мають на-
близити Україну до членства в 
Євросоюзі», — повідомив Дми-
тро Разумков.

У свою чергу Дмитро Кулеба 
зазначив: «Уряд визначив для 
себе мету — Україна протягом 
п’яти років має досягнути від-
повідності економічним критері-
ям вступу до ЄС. Ми щоденно 
працюємо над досягненням цієї 
мети і вдячні Верховній Раді за 
ухвалення низки законів, що та-
кож наближають нас до неї. Ви-
конання Угоди про асоціацію з 
ЄС є надзвичайно масштабним і 
амбітним завданням. Щоб вико-

нувати його максимально ефек-
тивно та узгоджено, ми вирі-
шили створити новий механізм 
взаємодії. Парламентсько-уря-
дова платформа — це новий ін-
струмент пришвидшення євро-
пейської інтеграції України».

У рамках платформи Уряд та 

Парламент будуть спільно роз-
робляти та ухвалювати закони 
на виконання Угоди (з належ-
ним урахуванням актів права 
ЄС), проводити подальшу сек-
торальну інтеграцію України до 
енергетичного та цифрового 
ринків ЄС, посилювати митне 

співробітництво, поглиблювати 
співпрацю з Євросоюзом у сфе-
рах юстиції, свободи і безпеки.

Наступним кроком спільної 
роботи стане формування парла-
ментом і урядом дорожньої карти 
пріоритетних євроінтеграційних 
законопроектів, які перебувають 
на розгляді профільних комітетів 
ВРУ або плануються до внесення 
на розгляд парламенту.

Уряд запропонував включи-
ти до неї законопроекти у сфе-
рі телекомунікаційних послуг, 
технічного регулювання, тран-
спорту, довкілля, громадського 
здоров’я, інтелектуальної влас-
ності та енергетики. Ухвалення 
цих пріоритетних законів при-
швидшить секторальну інтегра-
цію до ЄС, дасть імпульс еконо-
мічному зростанню та наблизить 
Україну до економічних Копенга-
генських критеріїв членства в ЄС.

З вересня нинішнього року набули чин-
ності обов’язкові вимоги Закону Укра-
їни «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продук-
тів» щодо застосування операторами рин-
ку 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 Укра-
їні 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 набу-
дуть 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.

З метою підвищення рівня інформо-
ваності представників бізнесу регіону 4-5 
грудня 2019 року ДП «Черкасистандарт-
метрологія» проводить семінар на тему: 
«Впровадження принципів НАССР — законо-
давчі вимоги до операторів ринку харчових 
продуктів. Системи менеджменту безпеч-
ності харчових продуктів (ISO 22000:2018, 
FSSC 22000). Вимоги до будь-якої організа-
ції в харчовому ланцюгу відповідно до ДСТУ 
ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT). Су-
часні міжнародні вимоги до виробників хар-
чових продуктів». 

Учасники семінару отримають Свідоцтва 
та нормативно-методичні матеріали в елек-
тронному вигляді. 

Одержані знання допоможуть визначити 
подальші напрямки впровадження, функці-
онування та удосконалення системи управ-
ління безпечністю харчової продукції на 
основі принципів НАССР та світового досві-
ду в системному менеджменті — найпрогре-
сивнішому способі управління, що забезпе-
чує випуск безпечної харчової продукції. 

Для підтвердження участі в семінарі не-
обхідно надіслати оформлену заявку на 
e-mail: konkyrs@st.ck.ua з поміткою «На се-
мінар». З організаційних питань звертатися 
телефоном (0472) 37-15-44.

Наказ
Ïро уповíоважåííÿ 
дåржавíоãо п³дприєìства 
«×åркасистаíдарт-
ìåтролоã³ÿ» íа 
провåдåííÿ пов³рки 
çасоб³в виì³рювалüíої 
тåхí³ки, що пåрåбуваютü 
в åксплуатац³ї та 
çастосовуютüсÿ у 
сфåр³ çакоíодавчо 
рåãулüоваíої ìåтролоã³ї

Відповідно до стат-
ті 18 Закону Украї-
ни «Про метрологію 

та метрологічну діяльність» 
та Порядку видачі або від-
мови у видачі, переоформ-
лення, видачі дублікатів, 
анулювання свідоцтва про 
уповноваження на прове-
дення повірки засобів ви-
мірювальної техніки, що пе-
ребувають в експлуатації 
та застосовуються у сфері 
законодавчо регульованої 
метрології, затвердженого 
постановою Кабінету Міні-
стрів України від 24.02.2016 
N117, наказую:

1. Уповноважити дер-
жавне підприємство «Чер-
касистандартметрологія» 
на проведення повірки за-
собів вимірювальної техні-
ки, що перебувають в екс-
плуатації та застосовуються 
у сфері законодавчо регу-
льованої метрології.

2. Видати державно-
му підприємству «Черкаси-
стандартметрологія»  свідо-
цтво про уповноваження на 
проведення повірки засобів 
вимірювальної техніки, що 
перебувають в експлуатації 
та застосовуються у сфе-
рі законодавчо регульова-
ної метрології, строком на 
п’ять років та надати шифр 
повірочного тавра «РЯ».

3. Департаменту техніч-
ного регулювання внести ві-
домості про уповноваження 
державного підприємства 
«Черкасистандартметро-
логія»  до Державного ре-
єстру наукових метрологіч-
них центрів, метрологічних 
центрів і повірочних лабо-
раторій, уповноважених на 
проведення повірки законо-
давчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що 
перебувають в експлуатації.

М³í³стр роçвитку 
åкоíоì³ки, торã³вл³ та 
с³лüсüкоãо ãосподарства 
Україíи

Т.Ñ. Милованов

22 жовтíÿ 2019 року 
N239

ДП «Черкасистандартметро-
логія» проводить тепловізійне 
обстеження огороджувальних 
конструкцій, квартир, приватних 
будинків, споруд різного при-
значення на предмет виявлення 
понаднормованих тепловитрат. 
Тепловізор — пристрій, який пе-
ретворює інфрачервоне випро-
мінювання (ІК) об’єкта у видиме, 

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

них елементів огороджувальних 
конструкцій, нещільних приля-
гань стулок вікон та дверей, на-
шарування теплоізолюючих ма-
теріалів, 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 по-
тенціал економії теплової енергії, 
у разі комплексного усунення не-
доліків та дефектів, істотно збіль-
шується. 

Контакти: м.Черкаси, вул.Го-
голя, 278, web: http://www.st.ck.
ua, e-mail: st@st.ck.ua 

Заст. директора Швецов Во-
лодимир Васильович, e-mail: 
s17@st.ck.ua, тел. 333082. Ке-
рівник випробувального цен-
тру Сотник Світлана Анатоліївна 
e-mail: lab@st.ck.ua, тел. 332698. 
Начальник випробувальної ла-
бораторії будівельних матеріа-
лів, виробів та конструкцій Жур-
ба Андрій Олександрович e-mail: 
budlab84@ukr.net, тел. 384418, 
330834.

Стартував масштабний медійний проєкт «СТОП фальсифікат»
14 листопада 2019 року оãолошåíо про старт ìасштабíоãо ìåд³éíоãо 
проєкту «ÑТоÏ Фалüсиф³кат», спрÿìоваíоãо íа посилåííÿ çахисту 
споживач³в та очищåííÿ риíку в³д фалüсиф³коваíої продукц³ї. Ïроєкт 
рåал³çовуватиìутü ³ç çалучåííÿì журíал³ст³в та çа п³дтриìки Урÿду, 
Äåржпродспоживслужби та проф³лüíих асоц³ац³é.

Презентація цього проєкту відбула-
ся під час прес-конференції, у якій 
взяли участь заступник міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України Тарас Висо-
цький, т. в. о. голови Держпродспожив-
служби Ольга Шевченко, генеральний 
директор Директорату безпечності та 
якості харчової продукції Микола Мо-
роз, інші керівники відомств та пред-
ставники профільних громадських орга-
нізацій.

Реалізація проєкту «СТОП Фальсифі-
кат» розпочнеться із проведення дослі-
джень якості молочної продукції, що ре-
алізується в торгових мережах країни, 
а пізніше перевірками будуть охоплені 

інші види харчової продукції.
Презентуючи проєкт «СТОП Фаль-

сифікат», голова ГО «Громадський конт-
роль захисту прав споживачів» Владис-
лава Миронова оголосила, що фактичний 
старт масштабної боротьби з фальси-
фікатом розпочнеться через місяць —  
16 грудня 2019 року: «По суті, сьогод-
ні ми оголошуємо, що відводимо місяць 
усім виробникам, які фальсифікують, щоб 
виправитися. Чесним і добросовісним ви-
робникам хвилюватися немає причин». 

Реалізація проєкту передбачає від-
бір зразків готового харчового продукту 
в торгових мережах у чотирьох регіонах 
України. Зразки відбираються за прин-
ципом сусідства на поличці (в кількості 

із розрахунку дві одиниці продукції одно-
го виробника на дві лабораторій та одна 
на контрольне зберігання в ГО «Громад-
ський контроль захисту прав споживачів).

«Жоден із учасників проєкту напе-
ред не знатиме, в якому регіоні і в яко-
му магазині відбиратиметься продукція 
— кінцевий результат визначатиметь-
ся рандомним методом», — повідомила 
Владислава Миронова.

Усі дії учасників, умови, місце події, 
супровідна документація будуть макси-
мально прозорими і відкритими, оскіль-
ки все фіксуватиметься на відео і без-
перервно транслюватимуться в онлайн 
режимі. Трансляція розпочнеться 
16 грудня.

Зразки відібраної продукції достав-
ляються до двох незалежних акредито-
ваних випробувальних лабораторій для 
проведення досліджень. Кожен зразок 
продукції буде знеособлений та закодо-
ваний комісією. Лабораторії визначають 

терміни проведення експертизи.
Отримані результати експертизи бу-

дуть передані для вжиття заходів до 
Держпродспоживслужби України та Мі-
ністерства економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України та макси-
мально висвітлені у ЗМІ, на телеканалі 
1+1 «ТСН Тиждень».

Голова ГО «Громадський контроль 
захисту прав споживачів» наголосила, 
що причиною реалізації такого масштаб-
ного проєкту став факт насичення укра-
їнського 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 спожи-
вачів від введення в оману з боку несум-
лінних виробників харчових продуктів, 
підтримає та дасть конкурентні та репу-
таційні переваги. 

Об’єднуючи зусилля

Мета — вступ до ЄС
в³цå-прåì’єр-ì³í³стр ç питаíü європåéсüкої та 
євроатлаíтичíої ³íтåãрац³ї Україíи Äìитро Кулåба та Голова 
вåрховíої Ради Україíи Äìитро Раçуìков çаÿвили про 
створåííÿ сп³лüíої парлаìåíтсüко-урÿдової платфорìи 
євро³íтåãрац³ї. Завдаííÿ платфорìи — çабåçпåчити 
рåãулÿрíиé д³алоã ì³ж парлаìåíтоì ³ урÿдоì ç питаíü 
³íтåãрац³ї Україíи до Європåéсüкоãо Ñоюçу, коордиíац³ю 
сп³лüíих, систåìíих та åфåктивíих крок³в, ÿк³ íаближаютü 
çакоíодавство Україíи до права ЄÑ.

ініціатива

Äо уваãи кåр³вíик³в п³дприєìств та орãаí³çац³é харчової ãалуç³, çаклад³в 
ãроìадсüкоãо харчуваííÿ, çав³дуючих виробíицтвоì, кåр³вíик³в ãрупи наÑÑР, 
ãоловíих  тåхíолоã³в, íачалüíик³в  лаборатор³é, фах³вц³в в³дд³л³в  ÿкост³ та 
бåçпåчíост³  харчової  продукц³ї.

Запрошуємо на семінар

Набули чинності нові стандарти

Ощадність

Тепловізійне обстеження
як інструмент енергоаудиту
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