
923 червня 2021 року

23 червня 2021 рокуÑï³ëüнèé ïроєкò ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàçеòè «×еркàñüкèé крàé»
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«Довідник з міжнародних стандар-
тів якості та безпеки харчової продук-
ції» розміщено на інтернет-сайті за 
адресою: https://export.gov.ua/storage/
PDF/Ogliad_standarti_iakosti_i_bezpeki_
kharch_produktiv_v_ies.pdf. Тут можна 
ознайомитися з основними інструмен-
тами гарантування безпечності харчо-
вих продуктів, сертифікатами та крока-
ми для їх отримання.

Безпечне виробництво

Контроль за вмістом ГМО посилиться

В Україні стартував новий проєкт Твіннінг (ін-
струмент інституційного співробітництва Єв-
ропейського Союзу між державними орга-

нами країн-членів ЄС та країн-бенефіціарів). Його 
мета — наблизити українське законодавство до 
норм ЄС, удосконалити роботу Держпродспо-
живслужби та фітосанітарних лабораторій Укра-
їни. Проєкт реалізує консорціум у складі трьох 
країн-членів ЄС — Латвії, Польщі, Нідерландів — 
і Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів за фі-
нансування ЄС.

 «Реалізація проєкту Твіннінг не тільки покра-
щить розуміння політики ЄС у сфері розвитку сіль-
ського господарства, а й розглядається нами як 
важливий інструмент двостороннього співробіт-
ництва. З огляду на те, що актуальним напрям-

ком для України є збільшення експортних поста-
вок вітчизняної сільськогосподарської продукції 
на європейський ринок, ми будемо й надалі спря-
мовувати свої зусилля на розширення і значне по-
ліпшення доступу на ринки ЄС рослин і продуктів 
рослинного походження належної якості, обсяги 
виробництва яких постійно збільшуються», — за-
значила голова Держпродспоживслужби Владис-
лава Магалецька, яка є керівником проєкту від 
України.

У межах проєкту експерти ЄС та їхні українські 
колеги спільно розроблять пропозиції щодо вне-
сення змін до законодавства України у сфері ГМО, 
прав на сорти рослин, насінництва та розсадни-
цтва. Проєкт допоможе вдосконалити українську 
систему контролю за виробництвом ГМО на міс-
цях, щоб забезпечити безпечне виробництво та 
відстеження з самого початку. 

ÄовіÄКово. Проєкт Твіннінг «Наближення на-
ціонального законодавства України у сферах дер-
жавного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих сис-
темах, захисту прав на сорти рослин, насінництва 
та розсадництва відповідно до норм та стандартів 
ЄС» фінансується в межах Європейського інстру-
менту сусідства та партнерства. Він буде реалізо-
вуватися протягом 21 місяця Державною службою 
захисту рослин Латвійської Республіки, Польською 
державною службою охорони рослин та інспекції 
насіння, Польським дослідницьким центром з ви-
пробування сортів та Нідерландською інспекційною 
службою рослинництва Naktuinbouw  у партнерстві 
з Державною службою України з питань безпечнос-
ті харчових продуктів та захисту споживачів. 

За європейськими стандартами

Підтримали 
впровадження нових 
вимог до матеріалів, 
що контактують 
із харчовими продуктами
верховнà Рàäà ухвàëèëà в ïершоìу чèòàнн³ 
ïроєкò Зàкону №4568 «Ïро ìàòер³àëè ³ ïреäìеòè, 
що конòàкòуюòü ç хàрчовèìè ïроäукòàìè», нàä 
роçробкою якоãо àкòèвно ïрàцювàëè фàх³вц³ 
М³неконоì³кè òà Ïроєкòу ì³жнàроäної òехн³чної 
äоïоìоãè «вäоñконàëення çàконоäàвñòвà, конòроëю 
òà ïо³нфорìовàноñò³ у ñфер³ беçïечноñò³ хàрчовèх 
ïроäукò³в, çäоров’я òà бëàãоïоëуччя òвàрèн в Укрàїн³».

За це рішення проголосували 316 народних депутатів. 
Проєкт закону визначає вимоги до упаковки харчо-
вих продуктів і будь-яких матеріалів, які контактують з 

ними, та спрямований на посилення захисту здоров’я та ін-
тересів споживачів.

Мова йде про встановлення вимог до безпечності:
 пакувальних матеріалів, таких, як папір, картон, фоль-

га, плівка, скло, деревина, текстиль, пластик тощо;
 посуду і кухонного приладдя та матеріалів, з яких вони 

вироблені (кераміка, метал, скло тощо);
 матеріалів, які містить упаковка (фарб, клеїв, лаків, 

силіконів, воску, смоли тощо).

Довкілля

Обіг пластикових пакетів 
в Україні 
обмежено
верховнà Рàäà Укрàїнè ухвàëèëà 
в äруãоìу чèòàнн³ òà в ц³ëоìу 
çàконоïроєкò №2051-1 «Ïро 
обìеження об³ãу ïëàñòèковèх 
ïàкеò³в нà òерèòор³ї Укрàїнè». Тàке 
р³шення ï³äòрèìàëè 297 нàроäнèх 
äеïуòàò³в.

Основна мета закону —  визначен-
ня правових та організаційних 
засад обігу пластикових пакетів, 

упорядкування відносин, що виникають 
під час розповсюдження пластикових 
пакетів на території України, а також 
стимулювання розвитку виробництва 
біорозкладних пластикових пакетів, що 
надасть можливість українським ви-
робникам стати на шлях глобальних 
європейських та світових тенденцій та 
зайняти провідне місце у світовому ви-
робничому ланцюгу.

Документ передбачає:
 заборону розповсюдження плас-

тикових пакетів в об’єктах роздрібної 
торгівлі та об’єктах ресторанного гос-
подарства товщиною до 50 мкм з 1 січ-
ня 2022 року. Проте такі обмеження не 
поширюються на біорозкладні пласти-
кові пакети, а також на надтонкі плас-
тикові пакети, що призначені для паку-
вання та/або транспортування свіжої 
риби, м’яса та продуктів із них, сипучих 
продуктів, льоду та розповсюджуються 
в об'єктах роздрібної торгівлі як пер-
винна упаковка.
 заборону розповсюдження оксо-

розкладних (оксобіорозкладних) плас-
тикових пакетів в об’єктах роздрібної 
торгівлі та об’єктах ресторанного гос-
подарства з 1 січня 2022 року;
 заборону схиляння споживачів до 

купівлі пластикових пакетів;
 обов’язкове маркування біороз-

кладних пластикових пакетів на від-
повідність Національним стандар-

там ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 
13432:2015;
 стимулювання виробництва біо-

розкладних пластикових пакетів;
 встановлення відповідальності за 

порушення норми закону.
Законопроєкт встановлює відпові-

дальність за порушення вимог закону 
та розповсюдження пакетів. Так, у разі 
порушення закону штраф становити-
ме від 1700 до 3400 грн. За повторне 
порушення доведеться заплатити від 
3400-8500 грн.

У Європейському Союзі схвале-
на Директива 2015/720 про зменшен-
ня споживання легких пластикових па-
кетів, що вносить зміни у Директиву 
94/62 про упаковку та відходи упаков-
ки. Саме на положеннях цих Директив 
базується ухвалений законопроєкт.

ÄовіÄКово
Щорічно в країнах-членах Європей-

ського Союзу використовуються більше 
800 тисяч тонн одноразових поліетиле-
нових пакетів. Щороку кожен українець 
використовує близько 500 поліетиле-
нових пакетів, у той час як у ЄС цей 
показник наближається в середньому 
до 90 пакетів. Всього близько 6% від 
їхнього загального числа пізніше були 
відправлені на переробку.  В Україні на 
людину щорічно припадає більше 500 
викинутих поліетиленових пакетів.

Нагадаємо, Європарламент 24 
жовт ня 2018 року підтримав запрова-
дження в ЄС заборони на використан-
ня всіх одноразових виробів із пласти-
ку до 2021 року: тонких пластикових 
пакетів, соломинок для пиття, ватних 
паличок, а також пластикових столових 
приборів, стаканчиків і тарілок.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо перевірки, перегляду та скасовування 

галузевих нормативних документів

Пунктом 123 Плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік, затвердженим розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №276-р (далі — План 
пріоритетних дій), передбачено крок «Проведення роботи щодо перевірки, 

перегляду та скасовування стандартів, кодексів усталеної практики, прийнятих 
центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Закону Украї-
ни «Про стандартизацію», а також ãàëуçевèх ñòàнäàрò³в (оÑТ) òà в³äïов³äнèх 
норìàòèвнèх äокуìенò³в коëèшнüоãо Ñоюçу Рàäянñüкèх Ñоц³àë³ñòèчнèх 
Реñïубë³к, ãàëуçевèх ñòàнäàрò³в Укрàїнè (ГÑТУ) (далі — галузеві НД)». Індика-
тором виконання є затверджені плани переглядів галузевих НД. 

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських 
норм та правил розроблено та прийнято Закон України від 05.06.2014 №1315-VII 
«Про стандартизацію», яким запроваджуються два рівня стандартизації залежно 
від рівня суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандар-
ти, прийняті національним органом стандартизації, та стандарти і технічні умови, 
прийняті підприємствами, установами та організаціями. 

Законом України «Про стандартизацію», який набрав чинності 3 січня 2015 р., 
в³äì³няєòüñя ãàëуçевà ñòàнäàрòèçàц³я. 

Пункт 3 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» визначає, що: 
- галузеві НД застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні 

стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як 
15 років з дня набрання чинності цього закону; 

- протягом 15 років, з дня набрання чинності цього закону, центральні органи 
виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах сво-
їх повноважень, зокрема: перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві НД, 
установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих НД; 

- з 3 січня 2015 р. протягом 15 років центральні органи виконавчої влади ма-
ють право приймати зміни (вносити поправки) до чинних галузевих НД та, в ре-
зультаті перегляду, приймати їх нові редакції (нові версії стандартів). Приймати 
нові стандарти вперше вони права не мають. 

З ìеòою вèконàння ïункòу 123 Ïëàну ïр³орèòеòнèх ä³é òà äоòрèìàння 
вèìоã Зàкону Укрàїнè «Ïро ñòàнäàрòèçàц³ю», ïроïонуєìо вñ³ì çàц³кàвëе-
нèì ñòоронàì, як³ çàñòоñовуюòü у ñвоїé ä³яëüноñò³ ãàëуçев³ НÄ, нàä³ñëàòè 
äо в³äïов³äнèх орãàн³в вèконàвчої вëàäè (орãàн³в вèконàвчої вëàäè, як³ çà-
òверäèëè в³äïов³äн³ ãàëуçев³ НÄ) ïроïоçèц³ї щоäо необх³äноñò³ ïерев³ркè, 
ïереãëяäу òà ñкàñувàння ãàëуçевèх НÄ.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу стандартиза-
ції та інформаційного забезпечення ДП «Черкасистандартметрологія» — 
тел. 0472 37 15 44, fond@st.ck.ua, inform@st.ck.ua.

Харчова продукція

Новий довідник —
у вільному доступі


