
924 листопада 2021 року

24 листопада 2021 рокуÑп³лüíиé проєкт ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» та ãаçåти «×åркасüкиé краé»

До високої якості — разом

20 листопада св³това ãроìадсüк³стü в³дçíачила Всåсв³тí³é дåíü дитиíи — ÿк дåíü 
св³товоãо братåрства ³ вçаєìороçуì³ííÿ д³тåé, дåíü п³дтриìки д³ÿлüíост³, спрÿìоваíої íа 
çабåçпåчåííÿ блаãополуччÿ д³тåé в усüоìу св³т³. Ñаìå у цåé дåíü — 20 листопада 1959 року 
— Гåíåралüíа Асаìблåÿ ООН приéíÿла Äåкларац³ю прав дитиíи, а 20 листопада 1989 року 
— Коíвåíц³ю про права дитиíи. З 1990 року у Всåсв³тí³é дåíü дитиíи в³дçíачаєтüсÿ р³чíицÿ 
приéíÿттÿ цих осíовоположíих докуìåíт³в у сфåр³ çахисту прав дитиíи.

Саме тому 20 листопада 
в багатьох країнах світу 
відзначають свято дитя-

чої радості, благополуччя, сві-
тового взаєморозуміння і бра-
терства. Конвенцію підписала 
61 держава.

Як зазначається в докумен-
ті, кожна дитина має право на 
освіту, право на здоров’я і на-

лежну медичну допомогу, пра-
во на ім’я та громадянство.

Кожна дитина має право 
зростати у турботливому ро-
динному середовищі та бути 
захищеною від жорстокого по-
водження та насильства.

Здобувши незалежність, 
Україна взяла на себе низку 
зобов’язань з поліпшення до-

бробуту дітей, зокрема, під-
писавши Конвенцію про права 
дитини. 27 лютого 1991-го Вер-
ховна Рада ратифікувала цю 
Конвенцію, а 27 вересня того ж 
року документ набув чинності. 
Крім того, у 2003 та 2005 ро-
ках Верховна Рада ратифіку-
вала два факультативні про-
токоли до Конвенції про права 

дитини щодо торгівлі дітьми, 
дитячої проституції, дитячої по-
рнографії та щодо участі дітей у 
збройних конфліктах.

Метою святкування Всесвіт-
нього дня дитини є привернен-

ня уваги широкої громадськості, 
організацій та урядових уста-
нов до питань, спрямованим на 
практичну реалізацію заходів 
щодо забезпечення благопо-
луччя дітей в усьому світі.

На здоров’я

МОЗ затвердило сезонне 
меню для дітей 
М³í³стåрство охороíи çдоров’ÿ Україíи çатвåрдило 
Ïриì³рíå чотиритижíåвå сåçоííå ìåíю, рåкоìåíдоваíå 
длÿ орãаí³çац³ї трираçовоãо харчуваííÿ д³тåé в³коì в³д 1 
до 6 (7) рок³в у çакладах осв³ти та ³íших орãаí³çоваíих 
дитÿчих колåктивах íа ос³íí³é пåр³од. В³дпов³дíиé íакаç 
опубл³коваíо íа саéт³ М³í³стåрства. Також тут ì³ститüсÿ 
тåхíолоã³чíа докуìåíтац³ÿ (тåхíолоã³чí³ картки) íа страви 
та вироби, що ув³éшли до çатвåрджåíоãо ìåíю.

У техкартках наведені всі необхідні розрахунки (маса брутто/
нетто, енергетична цінність продуктів/страв тощо), проце-
си 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 відповід-
но 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 урахуван-
ням сезонних продуктів.

Новий закон

Кіловат-години замість кубометрів 
Нåщодавíо приéíÿтиé у друãоìу читаíí³ Закоí Україíи «Ïро вíåсåííÿ çì³í до дåÿких 
çакоíодавчих акт³в Україíи щодо çапроваджåííÿ íа риíку природíоãо ãаçу обл³ку та 
роçрахуíк³в çа обсÿãоì ãаçу в одиíицÿх åíåрã³ї» спрÿìоваíиé íа çахист прав споживач³в 
природíоãо ãаçу. В³í також пåрåдбачає викоíаííÿ çобов’ÿçаííÿ Україíи çа Äоãовороì 
про çасíуваííÿ Еíåрãåтичíоãо Ñп³втовариства та Уãодою про асоц³ац³ю ì³ж Україíою 
та Європåéсüкиì Ñоюçоì, викоíаííÿ положåííÿ дорожíüої карти ³ìплåìåíтац³ї акт³в 
çакоíодавства Еíåрãåтичíоãо Ñп³втовариства у сфåр³ åíåрãåтики в частиí³ пåрåходу íа 
європåéсüк³ стаíдарти обл³ку ãаçу в åíåрãåтичíих одиíицÿх, що продиктоваíо Äирåктиваìи 
32/ЄÑ про åфåктивí³стü к³íцåвоãо використаííÿ åíåрã³ї та åíåрãåтичí³ послуãи» та 73/ЄÑ 
про сп³лüí³ правила вíутр³шíüоãо риíку природíоãо ãаçу.

Документ набуде чинності з 1 травня 2022 
року.

Як зазначається у пояснювальній за-
писці, облік природного газу в Україні здійсню-
ється в кубічних метрах, а в країнах ЄС — в оди-
ницях енергії.

Законом передбачається надання права Ка-
бінету Міністрів України приймати рішення про 
перехід на розрахунки та балансування на ринку 
природного газу під час транспортування, збері-
гання, розподілу, видобутку, купівлі-продажу, по-
стачання та споживання природного газу, у тому 
числі здійснення митного контролю та митного 
оформлення при переміщенні природного газу 
через митний кордон України, в одиницях енергії.

Крім того, цим законодавчим актом передба-

чено інформування споживача про його спожи-
тий обсяг теплової енергії із розрахунку одини-
ці вимірювання кіловат-година (кВт-год), в якості 
додаткової інформації у платіжних документах за 
послуги постачання теплової енергії.

А ще даний законопроєкт скасовує так зва-
ні «морозні» коефіцієнти, які газорозподільні ком-
панії вписували в платіжні квитанції громадян за 
приведення до стандартних умов.

Нині діюча в Україні система розрахунку газу 
не враховує теплотворність газу. Тобто спожи-
вач не знає, яку кількість тепла отримує з одно-
го кубометра газу. Поміж тим, у країнах ЄС та й 
у багатьох інших країнах світу споживання газу 
не вимірюється у кубометрах, а розраховується в 
кВт-год або кілокалоріях.

ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» 
проводитü тåплов³ç³éíå обстåжåííÿ 
оãороджувалüíих коíструкц³é, квартир, 
приватíих будиíк³в, споруд р³çíоãо 
приçíачåííÿ íа прåдìåт виÿвлåííÿ 
поíадíорìоваíих тåпловитрат. 

Тепловізійне обстеження вказує на го-
ловні недоліки та проблеми об’єкта 
споживання теплової енергії (будівлі), 

а потенціал економії теплової енергії, у разі 
комплексного усунення недоліків та дефек-
тів, істотно збільшується.

Тепловізор — пристрій, який перетво-
рює інфрачервоне випромінювання (ІК) 
об’єкта у видиме, звичне для нас зобра-
ження. Тепловізійне обстеження будівель 
як інструмент енергоаудиту дає можливість 
виявити в процесі зйомки дефекти в опа-
лювальних системах, що перешкоджають 
нормальному функціонуванню тепловідда-
чі в приміщенні («забиті батареї та труби»), 
виявлення «містків холоду» на стиках різних 
елементів огороджувальних конструкцій, 
нещільних прилягань стулок вікон та две-
рей, нашарування теплоізолюючих матері-
алів, виявлення інтенсивних теплових пото-
ків, 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.

Всесвітній день дитини

Свято радості й благополуччя

Провести енергоаудит 
допоможе тепловізійне 
обстеження

На çас³даíí³ Урÿду п³дтриìаíо 
çакоíопроєкт, ÿкиé встаíовлює 
додатков³ виìоãи до ìаркуваííÿ 
³ рåал³çац³ї харчової продукц³ї 
та удоскоíалює чиííå 
çакоíодавство в харчов³é сфåр³. 
Рåал³çац³ÿ цüоãо çакоíопроåкту 
допоìожå çапоб³ãти íåсуìл³íí³é 
коíкурåíц³ї в ãалуç³ виробíицтва 
харчової продукц³ї, çабåçпåчити 
íалåжíу простåжуваí³стü 
харчових продукт³в, оíовити 
та доповíити тåрì³íолоã³ю, а 
також ãарìоí³çувати íац³оíалüíå 
çакоíодавство ç європåéсüкиì.

Як пояснили в ДП «Черкасис-
тандартметрологія», подаль-
ша підтримка і реалізація цьо-

го законопроекту посилить боротьбу з 
фальсифікатом, забезпечить спожива-
чів повною, достовірною інформацією 
про харчові продукти та посилить від-
повідальність за порушення вимоги до 
виробництва і введення в обіг харчової 
продукції.

Серед нововведень законопроекту:
• нові визначення та доповнення 

норм, спрямованих на боротьбу з фаль-
сифікацію харчових продуктів на спожив-
чому ринку України, наприклад: «фальси-
фікований харчовий продукт», «харчове 
шахрайство», «веганський харчових про-
дукт», «вегетаріанський харчовий про-
дукт», «імітаційний харчовий продукт», 
«ремісничий харчовий продукт», «пред-
ставлення харчового продукту» тощо;

• удосконалення чинних норм зако-
нодавства щодо діяльності операторів 
ринку, яка пов’язана з виробництвом 
та/або введенням в обіг харчових про-
дуктів тваринного походження;

• реєстрація та внесення до Пе-
реліку об’єктів санітарних заходів, та-
ких як: харчові добавки, ароматиза-
тори, харчові ензими, води природні 

мінеральні, твердження про поживну 
цінність, твердження про користь для 
здоров’я тощо.

• здійснення перевірок уповнова-
жених осіб, уповноважених акредито-
ваних лабораторій, референс-лабора-
торій з боку компетентного органу;

• посилення вимоги безпосеред-
нього допуску до виробництва харчо-
вих продуктів персоналу, який має ме-
дичні протипоказання;

• провадження рейтингу дотриман-
ня загальних гігієнічних вимог закла-
дами громадського харчування та роз-
дрібної торгівлі харчовими продуктами;

• посилення відповідальності за 
порушення вимог харчового законо-
давства.

Законопроєкт

Фальсифікації харчових 
продуктів — червоне світло

Виéшов ç друку 
íац³оíалüíиé стаíдарт 
ÄÑТУ 4585:2021 
«ВИРОБИ ХЛІБОБУЛО×НІ 
ЗÄОБНІ. Заãалüí³ тåхí³чí³ 
уìови».

Ц
ей нормативний доку-
мент набуває чиннос-
ті з 1 грудня 2021 року.

Цей Національний нор-
мативний документ розро-
блений Технічним комітетом 
стандартизації «Хлібобулоч-

ні та макаронні вироби» (ТК 
153) та Всеукраїнською асо-
ціацією пекарів.

Метою перегляду ДСТУ 
4585:2006 «Вироби хлібобу-
лочні здобні. Загальні технічні 
умови» є внесення всіх необ-
хідних змін у зміст та оформ-
лення нормативних докумен-
тів, зокрема встановлення 
вимог відповідно до чинного 

законодавства України. 
Цей стандарт поширю-

ється на вироби хлібобулочні 
здобні, вироби хлібобулочні 
здобні заморожені, напівфа-
брикати заморожені (тісто-
ві та вироби високого ступе-
ня готовності) та на випечені 
вироби хлібобулочні здобні з 
них, які виробляють із борош-
на пшеничного вищого і пер-

шого сорту чи їхньої суміші 
та із суміші борошна пшенич-
ного та житнього або готових 
борошняних та зернових су-
мішей у різних співвідношен-
нях із використанням іншої 
дозволеної сировини. 

Розроблений стандарт 
сприятиме унормуванню ви-
мог до якості продукції, за-
безпечить збільшення її ви-
робництва та впровадження 
сучасних технологій вироб-
ництва і зберігання.

До уваги хлібопекарів


