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21 квітня 2021 рокуÑïіëüнèé ïроєкт ÄÏ «×åркàñèñтàнäàртìåтроëоãія» тà ãàçåтè «×åркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом
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Нові еталони
З ìåтою çàбåçïåчåння 
єäноñті вèìірювàнü, 
роçшèрåння ìåтроëоãічнèх 
ìожëèвоñтåé, ïіäвèщåння 
точноñті рåçуëüтàтів ïовіркè і 
кàëібрувàння, åтàëоннà бàçà 
ÄÏ«×åркàñèñтàнäàртìåтроëоãія» 
ïоñтіéно оновëюєтüñя. 

Так, для калібрування високовольт
них випробувальних апаратів АИД 
50/70, пробійних установок УПУ

10 та аналогічних, для повірки кіло
вольтметрів, вимірювання струму та 
напруги обмежувачів напруги 110 кВ 
придбано прилад контролю обмежу
вачів перенапруги ПКОП100. Прилад 
забезпечує вимірювання постійного і 
змінного синусоїдального струму час
тотою 5060 Гц величиною від 20 мкА 
до 100 мА у ланцюгах, що знаходять
ся під потенціалом напруги змінного 
струму до 100 кВ та постійного стру
му до 140 кВ. Результати вимірювань 
передаються дистанційно, за допомо
гою вбудованого модуля WiFi, через 
встановлене програмне забезпечення 
на планшет.

Також придбано магазин наванта
жень СА50185, який відтворює наван
таження вторинного ланцюга транс

форматорів струму з номінальним 
значенням сили вторинного струму 
Iном = 5 А і використовується як ета
лон при повірці трансформаторів стру
му. Управління магазином здійснюєть
ся з клавіатури передньої панелі або 
дистанційно через інтерфейс RS232 з 

індикацією стану на інформаційному 
екрані.

Для вимірювань електричних вели
чин придбано мультиметр цифрового 
GDM9061 з сучасним програмним за
безпеченням.

Запрошуємо до співпраці! 

Дбаючи про безпечність

Затверджено 
гігієнічні вимоги
до виробництва 
мінеральних та 
джерельних вод 
Мініñтр роçвèтку åконоìікè, торãівëі 
тà ñіëüñüкоãо ãоñïоäàрñтвà Укрàїнè 
Іãор Ïåтрàшко ïіäïèñàв нàкàç №741 
«Ïро çàтвåрäжåння Гіãієнічнèх 
вèìоã äо вèробнèцтвà тà обіãу 
воä ïрèроäнèх ìінåрàëüнèх і воä 
äжåрåëüнèх».

Документом визначаються гігієніч
ні вимоги до виробництва та обі
гу води природної мінеральної та 

води джерельної; обладнання і техноло
гічного устаткування, які використову
ються під час вказаних вище процесів; 
обробки води природної мінеральної та 
джерельної. Він також урегульовує пи
тання маркування води природної мі
неральної та джерельної; застосування 
до природних мінеральних та джерель
них вод окремих видів тверджень, на
приклад: «Стимулює травлення», «Підхо
дить для приготування їжі для немовлят» 
тощо.

Вимоги наказу не будуть застосо
вуватися до вод, які використовуються 
для лікувальних цілей (є лікарськими за
собами), а також вод, які споживають 
люди в місцях їхнього видобування або 
природного виходу на поверхню.

«Наказ дасть змогу запровадити єв
ропейські вимоги до природних міне
ральних вод, усунути бар’єри для інвес
тицій у виробництво таких вод в Україні 
та створити умови для сумлінної кон
куренції на ринку», — зазначив заступ
ник міністра Сергій Глущенко. У поясню
вальній записці до документа сказано, 
що реалізація наказу створить єдині ви
моги до виробництва та обігу природних 
мінеральних і джерельних вод, матиме 
позитивний вплив на здоров’я населен
ня і на ринкове середовище в обороті 
даного продукту.

Наказ відповідає вимогам Директи
ви Європейського парламенту і Ради 
Європейського Союзу 2009/54/EC від 
18 червня 2009 р. про використання і 
розміщення на ринку природних міне
ральних вод.

Документ набере чинності через три 
місяці з дня його офіційного опубліку
вання.

Детальніше з документом мож
на ознайомитись за посиланням: 
cutt.ly/IzRtOCV.

Органічне виробництво

Державна підтримка — стимул для інвестицій
Віäбувñя V Міжнàроäнèé конãрåñ «Орãàнічнà Укрàїнà-2021», якèé ïроéшов 
ïіä ïàтронàтоì Мінåконоìікè. Ñåрåä учàñнèків çàхоäу — çàñтуïнèк 
ìініñтрà роçвèтку åконоìікè, торãівëі тà ñіëüñüкоãо ãоñïоäàрñтвà Укрàїнè 
Тàрàñ Вèñоцüкèé, нàроäні äåïутàтè, ïрåäñтàвнèкè Швåéцàрñüкоãо бюро 
ñïівробітнèцтвà Ïоñоëüñтвà Швåéцàрії в Укрàїні, ïроєкту «Ніìåцüко-
укрàїнñüкà ñïівïрàця у ãàëуçі орãàнічноãо ñіëüñüкоãо ãоñïоäàрñтвà», ФАО 
в Укрàїні (ïровіäної ñïåціàëіçовàної уñтàновè, що çàéìàєтüñя ïробëåìàìè 
роçвèтку ñіëüñüкèх рåãіонів і ñіëüñüкоãоñïоäàрñüкоãо вèробнèцтвà у 
ñèñтåìі ООН), Äåржïроäñïожèвñëужбè, обëäåржàäìініñтрàціé, ОТГ, 
ïрофіëüнèх àñоціàціé.

Заступник міністра Тарас Висо
цький висловив подяку міжна
родним партнерам, зокрема 

представникам Посольства Швей
царії за системну підтримку та
кої ініціативи, як розвиток орга
нічного виробництва.

«Уряд уже підтримав на
прям державної підтримки ор
ганічного виробництва, на
ступний крок — прийняття 
Порядку використання коштів, 
щоб підтримка запрацюва
ла вже нинішнього року. Наразі 
ми фіналізуємо бачення цього на
пряму на рівні публічних дискусій за 
участю стейкхолдерів галузі. Важливо 
дати сигнал інвесторам, що підтримка 

органічної галузі — це середньостро
кова перспектива як мінімум до 2025 
року, тобто виробники спокійно мо
жуть планувати та інвестувати у розви
ток цього бізнесу», — зазначив Тарас 
Висоцький.

За словами заступника міністра, 
на розвиток органічного виробництва 
планується виділити 50 млн грн у 2021 
році. Після запуску цієї програми, на 
основі аналізу її користування аграрія
ми, сума може бути збільшена шляхом 
перерозподілу з інших програм.

Попередньо фінансова підтримка 
буде надаватися у розмірі 5 тис. грн на 

гектар оброблюваних угідь (не біль
ше 20 гектарів на господарство) та 
на одну голову великої рогатої ху
доби. Також аграріям будуть від
шкодовувати до 30% вартості ви
трат на проведення сертифікації 
органічного виробництва.

«Ми, як профільне міністер
ство, готові все зробити для того, 

щоб якісна органічна продукція була 
в наших школах, дитячих садочках. 

Ми в цілому підтримуємо довгостро
кові ініціативи, які націлені на сталий 
розвиток», — додав Тарас Висоцький.

Кàбінåт Мініñтрів Укрàїнè ïіäтрèìàв 
роçробëåнèé Мінфіноì тà 
Äåржìèтñëужбою çàконоïроєкт 
«Ïро внåñåння çìін äо Мèтноãо 
коäåкñу Укрàїнè щоäо ïрèвåäåння 
ïоряäку вèçнàчåння крàїнè 
ïохоäжåння товàру у віäïовіäніñтü 
äо Мèтноãо коäåкñу Євроïåéñüкоãо 
Ñоюçу». Очікуєтüñя, що ïрèéняття 
çàкону ñïрèятèìå уäоñконàëåнню 
ìèтноãо ñåрвіñу тà роçвèтку 
ìіжнàроäної торãівëі. 

Як повідомляє Міністерство фінансів 
України,  у рамках Угоди про асо
ціацію між Україною та ЄС відбува

ється процес імплементації до Митного 
кодексу України положень митного зако
нодавства Європейського Союзу, зокре
ма в частині визначення непреференцій
ного походження при імпорті/експорті 
товарів в Україну. На практиці часто не
обхідно проводити розмежування між 
преференційними і непреференційними 
правилами походження. Преференційні 

правила походження стосуються товарів, 
якими торгують із країнами або групами 
країн, з якими Європейський Союз має 
торгові домовленості, що мають преро
гативу перед іншими, і з яких справля
ються преференційні митні збори. Для 
товарів, якими торгують із будьякими 
іншими країнами або групами країн, за
стосовуються непреференційні правила 
походження.

Цим законопроєктом пропонуєть
ся розділ II «Країна походження товару» 
Митного кодексу України викласти у но
вій редакції, згідно з якою Митному ко

дексу Європейського Союзу відповіда
тимуть положення щодо:
 мети визначення 

непреференційного походження 
товарів (коли товари цілком 
добуваються або виробляються в 
одній країні, вони вважаються такими, 
що мають походження з цієї країни);
 особливостей визначення 

походження приладдя, запасних 
частин та інструментів, нейтральних 
елементів і пакування;
 переліку товарів, повністю 

вироблених у даній країні;

 критеріїв достатньої переробки 
товарів, що виробляються з 
використанням матеріалів іноземного 
походження;
 переліку простих операцій;
 порядку перевірки митними 

органами сертифікатів про походження 
товарів (у тому числі електронних 
сертифікатів про походження) після 
завершення митного оформлення.

Законопроєкт розроблено відповід
но до вимог додатка XV до Угоди про 
асоціацію «Наближення митного зако
нодавства».

Новий законопроєкт

Уряд підтримав зміни до Митного кодексу України 
щодо визначення країни походження товару


