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До високої якості — разом

Метою законопроекту, 
як зазначено в пояс
нювальній записці до 

нього, є пряма заборона ви
користання пальмової олії у ви
робництві харчових продуктів, 
молока та молочних продук
тів і встановлення адміністра

тивної відповідальності за вчи
нене правопорушення. Автори 
проекту посилаються на Закон 
України «Про молоко та молоч
ні продукти», яким  визначено 
вимоги до безпечності та якос
ті молока й молочних продук
тів і зазначено, що, зокрема, 

у виробництві традиційних мо
лочних продуктів забороняєть
ся використовувати жири та 
білки немолочного походжен
ня, різноманітні стабілізатори і 
консерванти. Однак, зазначені 
заборони нехтуються виробни
ками, особливо в частині вико
ристання пальмової олії. Тому 
автори законопроекту вважа
ють за необхідне уточнити дану 
норму у статті 6 закону та вста
новити адміністративну відпо
відальність за порушення даної 
норми. Вони також зазначають, 
що властивості пальмової олії 

та її жирних кислот підвищува
ти рівень холестерину в крові 
та провокувати розвиток атеро
склерозу, тромбозу судин, за
хворювань серця, ожиріння ро
блять пальмову олію шкідливим 
продуктом  у харчуванні лю
дини. Але, незважаючи на це, 
вона широко застосовується в 
Україні при виробництві харчо
вих продуктів, зокрема молоч
ної продукції та кондитерських 
виробів у якості замінника до
роговартісного масла, що в 
свою чергу тягне здешевлення 
виробництва.

Під час обговорення про
екту закону народні депутати 
України зазначили, що до Ко
мітету з питань аграрної по
літики та земельних відносин 
наді йшли зауваження до зако
нопроекту від профільних асо
ціацій, які наголошують на не
припустимості повної заборони 
на використання пальмової олії 
у виробництві, а також відзна
чили необхідність доопрацю
вання законопроекту при підго
товці його до другого читання.

За результатами обгово
рення комітет прийняв рішен
ня рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону 
України про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
заборони використання паль
мової олії у виробництві харчо
вих продуктів (№3871) прийня
ти за основу.

Посилюється контроль
за якістю харчових 
продуктів
4 квітня нàбув чèнноñті Зàкон Укрàїнè «Ïро 
äåржàвнèé контроëü çà äотрèìàнняì çàконоäàвñтвà 
ïро хàрчові ïроäуктè, корìè, ïобічні ïроäуктè 
твàрèнноãо ïохоäжåння, çäоров’я тà бëàãоïоëуччя 
твàрèн» (çà вèняткоì äåякèх ïоëожåнü, які 
нàбувàютü чèнноñті чåрåç трè рокè).

Закон визначає правові та організаційні засади дер
жавного контролю, що здійснюється з метою пере
вірки дотримання операторами ринку законодавства 

про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя 
тварин, а також законодавства про побічні продукти тва
ринного походження під час ввезення (пересилання) таких 
побічних продуктів на митну територію України.

Для організації та здійснення державного нагляду, у 
тому числі на державному кордоні України, буде ство
рений компетентний орган у сфері державного нагля
ду, до сфери діяльності якого належатиме: організація та 
зді йснення державного контролю, розробка планів дер
жавного контролю, здійснення державного контролю за 
впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах НАССР, тощо.

У статті 15 зазначені права операторів ринку. Зокре
ма вказується, що оператор ринку під час здійснення за
ходів державного контролю має право вимагати від дер
жавних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів, 
інших осіб, які здійснюють заходи державного контро
лю, дотримання цього закону, законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походжен
ня, здоров’я та благополуччя тварин; перевіряти наяв
ність у державних інспекторів, державних ветеринарних 
інспекторів, інших осіб, які здійснюють заходи держав
ного контролю, службового посвідчення (документа, що 
посвідчує особу); одержувати копії направлення на про
ведення інспектування або аудиту; не допускати держав
них інспекторів та державних ветеринарних інспекторів до 
здійснення інспектування та аудиту, якщо: інспектування 
або аудит здійснюється з порушенням вимог щодо періо
дичності інспектування та аудиту, встановленої щорічним 
планом державного контролю, та за відсутності підстав 
для проведення позапланових заходів державного конт
ролю;  державний інспектор або державний ветеринар
ний інспектор не надав копій документів, передбачених 
цим законом, або якщо надані документи не відповідають 
вимогам цього закону; державний інспектор або держав
ний ветеринарний інспектор не вніс запис про здійснен
ня відповідного заходу державного контролю до журналу 
реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (у разі 
надання такого журналу оператором ринку). Передбачено 
й низку інших важливих моментів організації перевірок, а 
також порядок відшкодування шкоди (збитків), заподіяної 
(завданих) неправомірними рішеннями, діями або безді
яльністю посадових осіб компетентного органу та інших 
осіб, які здійснюють заходи державного контролю.

Äåтàëüнішå оçнàéоìèтèñя ç ïоëожåнняìè  
çàкону ìожнà нà ñàéті çà ïоñèëàнняì:  
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2042-19

До уваги власників автозаправних  
станцій для скрапленого газу!

Відповідно до Закону Украї
ни «Про метрологію та ме
трологічну діяльність» па

ливороздавальні колонки для 
заправки автомобілів скрапле
ним газом  відносяться до за
конодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки та підля
гають періодичній повірці через 
встановлені міжповірочні інтер
вали, якщо такі засоби перебу
вають в експлуатації та викорис
товуються під час здійснення 
торговельнокомерційних опе
рацій та розрахунків між покуп
цем (споживачем) і продавцем 
(постачальником, виробни
ком, виконавцем). Згідно з на
казом Міністерства економіч
ного розвитку і торгівлі України 
«Про затвердження міжповіроч
них інтервалів законодавчо ре
гульованих засобів вимірюваль
ної техніки, що перебувають в 
експлуатації, за категоріями» 
зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 01.11.2016 
за №1417/29547, періодичність 
повірки таких колонок становить 
12 місяців.

У Черкаській області орга
нізацією, уповноваженою на 

проведення повірки паливо
роздавальних колонок, є ДП 
«Черкасистандартметрологія», 
яка відповідно до програми тех
нічного переоснащення придба
ла новий еталон — лічильник 
проточний для скрапленого газу 
«Shelf». Він забезпечує можли
вість проведення повірки усіх ти

пів паливороздавальних колонок 
на сучасному рівні.

Еталон пройшов калібруван
ня в ДП «Укрметртестстандарт», 
його вже гідно оцінили замов
ники за переваги і зручність при 
проведенні повірки. За довід
ками звертатися телефонами: 
(0472) 330716, 333040.

Офіційно

Компетентність підтверджено
Вèïробувàëüнèé цåнтр ÄÏ «×åркàñèñтàнäàртìåтроëоãія» уñïішно  
ïроéшов чåрãову àкрåäèтàцію тà ïіäтвåрäèв ñвою коìïåтåнтніñтü віäïовіäно äо вèìоã  
ÄÑТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) «Зàãàëüні вèìоãè  
äо коìïåтåнтноñті вèïробувàëüнèх тà кàëібрувàëüнèх ëàборàторіé».

Моніторинг шляхом проведення повторної 
оцінки здійснено групою аудиторів Наці
онального агентства з акредитації Украї

ни (НААУ), до складу якої увійшли провідні фахівці 
НААУ та фахівці за відповідними напрямками діяль
ності. Сфера акредитації розширена новими вида
ми робіт, у тому числі щодо випробувань:
засобів індивідуального захисту на відповід

ність Технічному регламенту засобів індивідуаль
ного захисту, затвердженому постановою Кабінету 
міністрів України від 27.08.2008 №761;
медичного обладнання на відповідність Тех

нічному регламенту щодо медичних виробів, за
твердженому постановою Кабінету міністрів Укра
їни від 02.10.2013 №753. 

Розширення сфери акредитації стало можли

вим завдяки освоєнню обладнання, придбано
го за бюджетні кошти в рамках програми 1201440 
«Виконання програми «Сприяння взаємній торгівлі 
шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між 
Україною та Європейським союзом», отримані від 
Європейського союзу. Деякі з показників (напри
клад, теплостійкість та паронепроникність згідно з 
ISO 11092, EN 343, ISO 5085) на сьогодні можливо 
визначити лише в нашому випробувальному центрі.

Національне агентство з акредитації України під
твердило компетентність і відповідність діяльнос
ті випробувального центру ДП «Черкасистандарт
метрологія» вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  
(ISO/IEC 17025:2005, IDT). Видано атестат про акре
дитацію, зареєстрований у реєстрі 2 квітня 2018 
року за №2Н632, дійсний до 1 квітня 2023 року. 

Використання пальмової олії в Україні 
може бути заборонено
Коìітåт  Вåрховної Рàäè Укрàїнè ç ïèтàнü àãрàрної 
ïоëітèкè тà çåìåëüнèх віäноñèн рåкоìåнäувàв 
ïрèéнятè çà оñнову ïроåкт Зàкону Укрàїнè «Ïро 
внåñåння çìін äо äåякèх çàконів Укрàїнè щоäо 
çàборонè вèкорèñтàння ïàëüìової оëії у вèробнèцтві 
хàрчовèх ïроäуктів» (№3871).

Нове в законодавстві

продбезпека
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