До високої якості — разом
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Всесвітній день дитини

Свято радості й благополуччя
20 листопада світова громадськість відзначила Всесвітній день дитини — як день
світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на
забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Саме у цей день — 20 листопада 1959 року
— Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року
— Конвенцію про права дитини. З 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця
прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

С

аме тому 20 листопада
в багатьох країнах світу
відзначають свято дитячої радості, благополуччя, світового взаєморозуміння і братерства. Конвенцію підписала
61 держава.
Як зазначається в документі, кожна дитина має право на
освіту, право на здоров’я і на-

лежну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство.
Кожна дитина має право
зростати у турботливому родинному середовищі та бути
захищеною від жорстокого поводження та насильства.
Здобувши
незалежність,
Україна взяла на себе низку
зобов’язань з поліпшення до-

бробуту дітей, зокрема, підписавши Конвенцію про права
дитини. 27 лютого 1991-го Верховна Рада ратифікувала цю
Конвенцію, а 27 вересня того ж
року документ набув чинності.
Крім того, у 2003 та 2005 роках Верховна Рада ратифікувала два факультативні протоколи до Конвенції про права

дитини щодо торгівлі дітьми,
дитячої проституції, дитячої порнографії та щодо участі дітей у
збройних конфліктах.
Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернен-

ня уваги широкої громадськості,
організацій та урядових установ до питань, спрямованим на
практичну реалізацію заходів
щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Новий закон

Н

а здоров’я

МОЗ затвердило сезонне Кіловат-години замість кубометрів
меню для дітей
Міністерство охорони здоров’я України затвердило
Примірне чотиритижневе сезонне меню, рекомендоване
для організації триразового харчування дітей віком від 1
до 6 (7) років у закладах освіти та інших організованих
дитячих колективах на осінній період. Відповідний наказ
опубліковано на сайті Міністерства. Також тут міститься
технологічна документація (технологічні картки) на страви
та вироби, що увійшли до затвердженого меню.
техкартках наведені всі необхідні розрахунки (маса брутто/
нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), процеси приготування та температурні режими.
Меню можна використовувати як у повному обсязі, так і
частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання
та технологічні можливості конкретних закладів. Проте варто
пам’ятати, що в разі внесення таких змін, меню слід погодити
в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Затверджений перелік страв також може бути використаний
як база для чотиритижневого меню в інші пори року з урахуванням сезонних продуктів.

У

Провести енергоаудит
допоможе тепловізійне
обстеження
ДП «Черкасистандартметрологія»
проводить тепловізійне обстеження
огороджувальних конструкцій, квартир,
приватних будинків, споруд різного
призначення на предмет виявлення
понаднормованих тепловитрат.
епловізійне обстеження вказує на головні недоліки та проблеми об’єкта
споживання теплової енергії (будівлі),
а потенціал економії теплової енергії, у разі
комплексного усунення недоліків та дефектів, істотно збільшується.
Тепловізор — пристрій, який перетворює інфрачервоне випромінювання (ІК)
об’єкта у видиме, звичне для нас зображення. Тепловізійне обстеження будівель
як інструмент енергоаудиту дає можливість
виявити в процесі зйомки дефекти в опалювальних системах, що перешкоджають
нормальному функціонуванню тепловіддачі в приміщенні («забиті батареї та труби»),
виявлення «містків холоду» на стиках різних
елементів огороджувальних конструкцій,
нещільних прилягань стулок вікон та дверей, нашарування теплоізолюючих матеріалів, виявлення інтенсивних теплових потоків, що в результаті впливає на збільшене
використання теплової енергії.
Контакти: м. Черкаси, вул. Гоголя, 278,
web: http://www.st.ck.ua, e-mail: st@st.ck.ua
Телефон
випробувального
центру
332698.
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Нещодавно прийнятий у другому читанні Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та
розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» спрямований на захист прав споживачів
природного газу. Він також передбачає виконання зобов’язання України за Договором
про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, виконання положення дорожньої карти імплементації актів
законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики в частині переходу на
європейські стандарти обліку газу в енергетичних одиницях, що продиктовано Директивами
32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги» та 73/ЄС
про спільні правила внутрішнього ринку природного газу.
окумент набуде чинності з 1 травня 2022 чено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одинироку.
Як зазначається у пояснювальній за- ці вимірювання кіловат-година (кВт-год), в якості
писці, облік природного газу в Україні здійсню- додаткової інформації у платіжних документах за
ється в кубічних метрах, а в країнах ЄС — в оди- послуги постачання теплової енергії.
А ще даний законопроєкт скасовує так званицях енергії.
Законом передбачається надання права Ка- ні «морозні» коефіцієнти, які газорозподільні комбінету Міністрів України приймати рішення про панії вписували в платіжні квитанції громадян за
перехід на розрахунки та балансування на ринку приведення до стандартних умов.
природного газу під час транспортування, зберіНині діюча в Україні система розрахунку газу
гання, розподілу, видобутку, купівлі-продажу, по- не враховує теплотворність газу. Тобто спожистачання та споживання природного газу, у тому вач не знає, яку кількість тепла отримує з одночислі здійснення митного контролю та митного го кубометра газу. Поміж тим, у країнах ЄС та й
оформлення при переміщенні природного газу у багатьох інших країнах світу споживання газу
через митний кордон України, в одиницях енергії. не вимірюється у кубометрах, а розраховується в
Крім того, цим законодавчим актом передба- кВт-год або кілокалоріях.
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На засіданні Уряду підтримано
законопроєкт, який встановлює
додаткові вимоги до маркування
і реалізації харчової продукції
та удосконалює чинне
законодавство в харчовій сфері.
Реалізація цього законопроекту
допоможе запобігти несумлінній
конкуренції в галузі виробництва
харчової продукції, забезпечити
належну простежуваність
харчових продуктів, оновити
та доповнити термінологію, а
також гармонізувати національне
законодавство з європейським.

Я

к пояснили в ДП «Черкасистандартметрологія»,
подальша підтримка і реалізація цього законопроекту посилить боротьбу з
фальсифікатом, забезпечить споживачів повною, достовірною інформацією
про харчові продукти та посилить відповідальність за порушення вимоги до
виробництва і введення в обіг харчової
продукції.
Серед нововведень законопроекту:
• нові визначення та доповнення
Вийшов з друку
національний стандарт
ДСТУ 4585:2021
«ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ
ЗДОБНІ. Загальні технічні
умови».

Ц

ей нормативний документ набуває чинності з 1 грудня 2021 року.
Цей Національний нормативний документ розроблений Технічним комітетом
стандартизації «Хлібобулоч-

Законопроєкт

Фальсифікації харчових
продуктів — червоне світло
норм, спрямованих на боротьбу з фальсифікацію харчових продуктів на споживчому ринку України, наприклад: «фальсифікований харчовий продукт», «харчове
шахрайство», «веганський харчових продукт», «вегетаріанський харчовий продукт», «імітаційний харчовий продукт»,
«ремісничий харчовий продукт», «представлення харчового продукту» тощо;
• удосконалення чинних норм законодавства щодо діяльності операторів
ринку, яка пов’язана з виробництвом
та/або введенням в обіг харчових продуктів тваринного походження;
• реєстрація та внесення до Переліку об’єктів санітарних заходів, таких як: харчові добавки, ароматизатори, харчові ензими, води природні

мінеральні, твердження про поживну
цінність, твердження про користь для
здоров’я тощо.
• здійснення перевірок уповноважених осіб, уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій з боку компетентного органу;
• посилення вимоги безпосереднього допуску до виробництва харчових продуктів персоналу, який має медичні протипоказання;
• провадження рейтингу дотримання загальних гігієнічних вимог закладами громадського харчування та роздрібної торгівлі харчовими продуктами;
• посилення відповідальності за
порушення вимог харчового законодавства.

До уваги хлібопекарів
ні та макаронні вироби» (ТК
153) та Всеукраїнською асоціацією пекарів.
Метою перегляду ДСТУ
4585:2006 «Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні
умови» є внесення всіх необхідних змін у зміст та оформлення нормативних документів, зокрема встановлення
вимог відповідно до чинного

законодавства України.
Цей стандарт поширюється на вироби хлібобулочні
здобні, вироби хлібобулочні
здобні заморожені, напівфабрикати заморожені (тістові та вироби високого ступеня готовності) та на випечені
вироби хлібобулочні здобні з
них, які виробляють із борошна пшеничного вищого і пер-

шого сорту чи їхньої суміші
та із суміші борошна пшеничного та житнього або готових
борошняних та зернових сумішей у різних співвідношеннях із використанням іншої
дозволеної сировини.
Розроблений
стандарт
сприятиме унормуванню вимог до якості продукції, забезпечить збільшення її виробництва та впровадження
сучасних технологій виробництва і зберігання.

