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До високої якості — разом
Офіційно

Роз’яснення щодо організації робочих процесів
під час запобігання поширенню в Україні 
коронавірУсУ COVID-19 
М³н³ñòерñòво розвèòку еконоì³кè, òорã³вë³ òà ñ³ëüñüкоãо ãоñïоäàрñòвà 
Укрàїнè òà Äержàвнà ñëужбà Укрàїнè з ïèòàнü ïрàц³ у зв’язку з 
ïрèéняòòяì ïоñòàновè Кàб³неòоì М³н³ñòр³в Укрàїнè в³ä 11.03.2020 № 211 
«Ïро зàïоб³ãàння ïошèренню нà òерèòор³ї Укрàїнè коронàв³руñу COVID-19»  
щоäо зàбезïечення неäоïущення äо робоòè ïрàц³внèк³в ï³äïрèєìñòв òà 
уñòàнов ì³ñòà Кèєвà з ознàкàìè ³нфекц³éноãо зàхворювàння, ³нфорìує 
ïро òàке.

Частиною першою статті 3 Консти-
туції України визначено, що лю-
дина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю.

З метою правильного застосуван-
ня законодавства про працю під час дії 
карантинних заходів, звертаємо увагу, 
що випадки відсторонення працівника 
від роботи чітко визначені законодав-
ством (стаття 46 Кодексу законів про 
працю України).

Працівник зобов’язаний дбати про 
особисту безпеку і здоров'я, а також 
про безпеку і здоров'я оточуючих лю-
дей в процесі виконання будь-яких ро-
біт чи під час перебування на території 
підприємства. Це визначено в абза-
ці другому частини першої статті 14 
Закону України «Про охорону праці». 
Працівник несе безпосередню відпо-
відальність за порушення зазначених 
в частині першій вимог (частина друга 
статті 14 ЗУ «Про охорону праці»). 

З метою недопущення розповсю-
дження коронавірусної інфекції, збере-
ження життя, здоров’я і забезпечення 

безпеки працівників та оточуючих лю-
дей, у випадку виявлення у працівни-
ка первинних ознак захворювання, ро-
ботодавцям рекомендується негайно 
забезпечити направлення такого пра-
цівника для медичного огляду та вста-
новлення відповідного діагнозу.

Звертаємо увагу, що відсутність 
працівника на роботі у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності, хворо-
бою, що підтверджується відповідними 

документами, не може бути підставою 
для звільнення чи відсторонення та-
кого працівника. А надання працівни-
ком виданого у встановленому порядку 
листка непрацездатності є підставою 
для призначення та виплати допомо-
ги по тимчасовій непрацездатності від-
повідно до статей 22-24, 30-34 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування».

Разом з тим пропонуємо робото-
давцям, за можливості, максимально 
забезпечити використання дистанцій-
ної форми праці та (або) гнучкого ре-
жиму робочого часу (в т.ч. і для змен-
шення скупчення людей у «часи пік»), 
запроваджувати режим роботи на умо-
вах скороченого та неповного робочого 
часу з урахуванням вимог, визначених 
законодавством, а також максималь-
но сприяти реалізації права праців-
ників на отримання, за їх проханням, 
оплачуваних відпусток та відпусток без 
збереження заробітної плати, що на-
даються працівникам в обов'язковому 
порядку, та відпустки без збереження 
заробітної плати, якi надаються за уго-
дою сторiн у порядку, визначеному за-
конодавством.

Рекомендуємо забезпечити праців-
ників антисептичними та дезінфікую-
чими засобами і проінформувати про 
профілактичні заходи, розміщенні на 
офіційному сайті Міністерства охорони 
здоров’я України (https://moz.gov.ua/
koronavirus-2019-ncov).

Призначення

Міністром 
розвитку 
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та сільського 
господарства 
України 
призначений 
ігор петрашко 

17 березня 2020 року Верховнà 
Рàäà Укрàїнè нà ñвоєìу зàñ³äàнн³ 
ïроãоëоñувàëà зà ïрèзнàчення 
ì³н³ñòрà розвèòку еконоì³кè, òорã³вë³ 
òà ñ³ëüñüкоãо ãоñïоäàрñòвà Укрàїнè. 
Нèì ñòàв Іãор Ïеòрàшко. В³äïов³äне 
р³шення ï³äòрèìàëè 243 нàроäн³ 
äеïуòàòè. 

Ігор Петрашко закінчив Львівський на-
ціональний політехнічний університет і 
має ступінь бакалавра з бізнес-адміні-

стрування. У 2001 році він отримав ди-
плом MBA бізнес-школи при університеті 
Вандербільта (США). Має понад 20 років 
досвіду в сфері економіки менеджмен-
ту. З квітня 2013 року працював заступ-
ником генерального директора агрохол-
дингу UkrLandFarming.

— Моє завдання створити всі умови, 
щоб український бізнес почував себе до-
бре в Україні. Зрозуміло, що якщо сво-
єму бізнесу буде комфортно у державі, 
прийдуть й іноземні інвестори, — зазна-
чив Ігор Петрашко на позачерговому за-
сіданні ВР.

Шановні колеги, замовники, співвітчизники!
Уñ³ рокè ä³яëüноñò³ коëекòèв äержàвноãо ï³äïрèєìñòвà «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» 
ввàжàв, що ñàìе ò³ñнà ñï³вïрàця з вàìè у ñфер³ ñòàнäàрòèзàц³ї, ìеòроëоã³ї, оц³нкè 
в³äïов³äноñò³ òà ñèñòеì уïрàвë³ння зàбезïечує вèñоку як³ñòü ïроäукц³ї вèробнèк³в як 
×еркàщèнè, òàк ³ ïроäукц³ї з ³ншèх реã³он³в Укрàїнè.

Наразі наша держава стоїть перед початком серйозних випробувань. У цей непростий 
час, як ніколи, є потреба у додержанні певних стандартів поведінки, виробничої ді-
яльності, підходів до подолання проблем.

З метою забезпечення безперервності функцій із забезпечення державної політики у 
сфері технічного регулювання, збереження здоров’я замовників та наших фахівців, мінімі-
зації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 на підприємстві визначений спеціальний 
режим роботи, який допоможе виконати попередні замовлення належним чином та при-
йняти нові.

Ми чекаємо ваших звернень дистанційно телефонами та на електронні адреси, вказані 
у розділі «Контакти» на сайті www.st.ck.ua

У разі необхідності персонального звернення виробників до ДП «Черкасистандартме-
трологія» створено безпечні умови для одержання замовлень.

З припиненням поширення вірусу ми відновимо роботу в звичному режимі.
Дякуємо за підтримку і розуміння!

До уваги керівників підприємств — операторів ринку 
харчової галузі, головних технологів, начальників лабораторій, 

фахівців з якості та безпечності харчової продукції!
ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» зàбезïечує äержàвну ïоë³òèку у ñфер³ òехн³чноãо реãуëювàння òà 
зàхèñòу ïрàв ñïожèвàч³в нà ×еркàщèн³. Оäнèì з ïр³орèòеòнèх нàïряìк³в ä³яëüноñò³ ï³äïрèєìñòвà є 
нàäàння ïоñëуã у ñфер³ ñòàнäàрòèзàц³ї. Фонä норìàòèвнèх äокуìенò³в 
ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» ìàє òехн³чн³ ìожëèвоñò³ нàäàвàòè ñуб’єкòàì ãоñïоäàрювàння 
реã³ону àкòуàëüн³ норìàòèвн³ äокуìенòè. 

Інформуємо, що до фонду нормативної документації ДП «Черкасистандартметрологія» надійшли національні 
стандарти, прийняті на заміну скасованим ГОСТ, які необхідні для представників підприємств агропромисло-
вого комплексу:

З метою підтримання фонду нормативних документів вашого підприємства в актуальному стані пропонуємо 
придбати вищезазначені національні стандарти, надіславши перелік необхідних вам документів зручним для вас 
способом (E-mail: fond@st.ck.ua або поштою на адресу: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 278). 

Детальну інформацію можна одержати телефоном (0472) 37-15-44.

Навчання, 
семінари, тренінги
ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» ïровоäèòü 
оïèòувàння щоäо ïровеäення у кв³òн³ 2020 
року, ï³ñëя зàк³нчення нàц³онàëüноãо кàрàнòèну, 
ñеì³нàр³в нà òеìè: «Ñучàñнà ñèñòеìà якоñò³ 
нà ï³äïрèєìñòв³. Ñòàнäàрòè ñер³ї ISO 9000. 
Ñèñòеìà GxP (GLP/GCP/GMP). Рèзèк-
ìенеäжìенò. Внуòр³шн³ àуäèòè: орãàн³зàц³я ³ 
ïровеäення (ISO 9001, ISO 19011, ISO 13485)» 
(ëекòор — В’ячеñëàв Лебеäèнецü) òà «Ощàäëèве 
вèробнèцòво: зìеншення вèòрàò, ï³äвèщення 
ефекòèвноñò³ вèробнèцòвà, зàäовоëення 
оч³кувàнü ñïожèвàч³в, ф³нàнñове   зроñòàння» 
(ëекòор — Роìàн Роìàнцов).

Семінар орієнтований на широку аудиторію: ке-
рівників підприємств, фізичних осіб-підприєм-
ців, представників керівництва — відповідаль-

них за розроблення та забезпечення функціонування 
систем управління, внутрішніх аудиторів, провідних 
фахівців підприємств (організацій, установ) та інших 
зацікавлених осіб.

Учасники семінару одержать добірку інформацій-
них матеріалів та свідоцтво.

У разі зацікавленості темою семінару просимо по-
відомити телефоном 0472 37 15 44, заповнити заявку 
та надіслати її на електронну адресу konkyrs@st.ck.ua

Фонä НÄ ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я»

ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння

ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок

ДСТУ 8838:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками

ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії

ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху

ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості

ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання

ДСТУ 8239:2015 Корм для тварин. Шрот лляний. Технічні умови

ДСТУ 8240:2015 Корм для тварин. Макуха конопляна. Технічні умови

ДСТУ 8844:2019 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини
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