
ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ ВЕБІНАРУ 
ДП «ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

1   ПИТАННЯ (начальник   лабораторії   ТОВ «Золотий коровай»):

Ми  користуємося  СОУ  15.8-37-00032744-004:2005  «Хліб  житній,  житньо-
пшеничний та пшенично-житній. Технічні умови». 

Цей   документ   свого   часу   ми   офіційно   придбали   у   Центральній   виробничо-
технологічній лабораторії Укрхлібпрому. У нас є поправка до нього та одна зміна. Але
ми не знаємо чи приймалися ще зміни до цього СОУ і до якого часу він діє? 

ВІДПОВІДЬ  (відповідає провідний інженер із стандартизації 
ДП «Житомирстандартметрологія»: 

Згідно  ПРИКІНЦЕВИХ   ТА   ПЕРЕХІДНИХ   ПОЛОЖЕНЬ  Закону   України   «Про
стандартизацію»,   зокрема,   пункту 3.   Галузеві   стандарти   України   (ГСТУ)   (далі   –
галузеві нормативні документи) 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 цим Законом.

Протягом   15   років   з   дня   набрання   чинності   цим   Законом   центральні   органи
виконавчої   влади   мають   право   у   відповідних   сферах   діяльності   та   в   межах   своїх
повноважень:

- перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи;
-   установлювати   процедури   перевірки,   перегляду   та   скасування   галузевих

нормативних документів;
- видавати і розповсюджувати галузеві нормативні документи, а також каталоги

галузевих нормативних документів.
На жаль, мусимо констатувати факт, що сьогодні в Україні практично відсутня

будь-яка інформація щодо чинності СОУ та прийнятих до них змінах і поправках. Якщо
раніше   регулярно   видавалися   каталоги   СОУ,   а   поточна   інформація   щодо   змін
оприлюднювалася у щомісячних інформаційних покажчиках «Стандарти», які видає
ДП «УкрНДНЦ», то сьогодні подібної інформації там немає.

Єдина порада, яку можемо дати, – звертатися безпосередньо до власників цих
СОУ. У вашому випадку – до ЦВТЛ Укрхлібпрому.

Принагідно зауважимо, що в набагато гіршій ситуації опинилися користувачі СОУ,
котрі придбали їх у ПівденьНІРО, який нині перебуває в окупованому Криму. А це
великий масив документів на рибну продукцію.

2  ПИТАННЯ (начальник лабораторії   ТОВ «Галіївський маслозавод»):  

Сьогодні у нас виникли проблеми у сфері стандартизації. Як відомо, з 1 січня 2019
року було скасовано ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Метод определения
жира». Це дуже важливий для нас документ, та й не тільки для нас, практично вся
Україна працювала за цим стандартом. 



Так ось, майже через рік після скасування цього ГОСТу, тобто 1 грудня 2019 року
нарешті на заміну було введено національний стандарт ДСТУ ISO 2446:2019 «Молоко.
Визначення вмісту жиру». 

Можна було б і радіти з такої оперативності в лапках, але ж цей нормативний
документ введено методом підтвердження, тобто на англійській мові. Нагадаємо нашу
адресу: село Галіївка Чуднівського району Житомирської області. Як ви самі розумієте,
здійснити фаховий переклад для нас складно. 

Тому   виникає   запитання,   чому   такі   важливі   нормативні   документи   вводяться
методом підтвердження? Адже ми готові придбати офіційну копію цього нормативного
документа у разі його видання методом перекладу.

ВІДПОВІДЬ  (відповідає провідний інженер із стандартизації 
ДП «Житомирстандартметрологія»:

Ситуація   із   наданням   чинності   нормативним   документам   в   Україні   дійсно
непроста.  Справді  важко  збагнути  логіку  відповідних  технічних  комітетів  і
Національного органу із стандартизації. Принаймні, аж ніяк не можна погодитись із
аргументом, що не вистачає коштів на переклад. Адже у випадку прийняття документів
загального користування, того ж таки ДСТУ ISO 2446:2019, його придбали б сотні,
якщо не тисячі користувачів. 

До речі подібна ситуація склалася і з ГОСТ 10842-89 «Зерно зерновых и бобовых
культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000
семян», замінений ДСТУ ISO 520:2015 «Зернові і бобові. Визначення маси 1000 зерен».
Цей НД теж з доброго дива прийняли методом підтвердження, хоча ми, як агент, маємо
численні запити на виготовлення офіційних копій цього стандарту.

Щоб не бути голослівним наведу приклад. 
З  01.09.2020 року  в  Україні  набула  чинності  серія  національних  стандартів  на

методи визначення насіння олійних культур: ДСТУ 8836:2019 – ДСТУ 8841:2019 –
всього 6 нормативних документів. Один повний їх комплект коштує близько 1200 грн.
Так ось, станом на сьогодні ми вже виконали заявки 15 підприємств на виготовлення
цих   НД.   Нагадаю,   що   65%   відсотків   з   отриманих   коштів   перераховано   ДП
«УкрНДНЦ».

На   наш   погляд,   ДП   "УкрНДНЦ"   (Національному   органу   із   стандартизації)
потрібно взяти за правило надавати  чинність   нормативним   документам,   які   мають
велике значення у діяльності підприємств та організацій, виключно методом перекладу.

Приклад:   ДСТУ  ISO 22000:2019   "Системи   управління   безпечністю   харчових
продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу", прийнятий в Україні
з 01.12.2019 року методом підтвердження.

Сьогодні у нас теж є заявки на цей стандарт. До речі, ось переді мною лежить
заявка ТОВ «Золотий коровай» на ДСТУ 22000:2019. 

Варто також припинити практику введення стандартів методом підтвердження, на
короткий термін, щоб згодом надавати цьому ж нормативному документові чинності
методом перекладу. 

Для прикладу: ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT) "Метрологічні аспекти
неавтоматичних зважувальних приладів" набув   чинності   методом   підтвердження   з



01.07.2016 року, а з 01.01.2019 року цей нормативний документ замінено ДСТУ  EN
45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) "Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних
приладів", прийнятим методом перекладу.

Відтак усі користувачі змушені були двічі платити за один і той же документ, ціна
якого   складає   понад   двох   тисяч   гривень.   Більше   того, власним же коштом   ми,
наприклад, здійснили переклад цього стандарту на 142 сторінки.

3   ПИТАННЯ (експерт   з   питань   метрології управління охорони 
здоров’я  Житомирської ОДА): 

Постановою   №  598 від 10.07.2019 р.  з   переліку   ЗВТ   Технічного   регламенту
законодавчо регульованих ЗВТ були виключені пункти ЗВТ що є медичними виробами,
та/або медичними виробами для діагностики. 

Чи потрібно виконувати повірку таких ЗВТ – медичного призначення?

ВІДПОВІДЬ (відповідає заступник начальника метрологічного центру   
ДП «Житомирстандартметрологія»):

Повірку таких засобів вимірювальної техніки потрібно виконувати. 
Постановою   Кабінету   Міністрів   України   від   4   червня   2015   року   №   374

затверджений   перелік   категорій   законодавчо   регульованих   засобів  вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці, до якого входять і засоби вимірювальної
техніки медичного призначення. 

4   ПИТАННЯ:  ( експерт   з   питань   метрології управління охорони здоров’я
Житомирської обласної державної адміністрації):

Питання   щодо   перевірки   (підтвердження) метрологічних   характеристик такого
обладнання як термостати, лабораторні центрифуги, адже ГОСТ 24555-81 «Система
державних   випробувань   продукції. Порядок атестації   випробувального обладнання.
Основні   положення»   не   діє.   Зазначене   обладнання   використовується   в   клініко-
діагностичних лабораторіях. Яка є альтернатива атестації? Чи можливе виконання цих
робіт безпосередньо на місцях експлуатації обладнання.

ВІДПОВІДЬ  (відповідає  Соколовська  Наталія  Володимирівна,заступник
начальника метрологічного центру ДП «Житомирстандартметрологія»): 

ДП   «Житомирстандартметрологія» може  виконати   калібрування   термостатів   і
центрифуг. ДП «Житомирстандартметрологія» акредитовано Національним агентством
з акредитації України згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, до сфери акредитації
також включено і устатковання, яке прозвучало у Вашому питанні.

Калібрування може бути виконано як у замовників на місцях експлуатації,  так і в
ДП «Житомирстандартметрологія».



5  ПИТАННЯ  (начальник метрологічної служби    
КП «ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»): 

Просимо   надати   роз’яснення   щодо   міжповірочного   інтервалу   перетворювача
вимірювального температури типу «ПВТ-01», який використовується  на вузлі обліку
газу?

В паспорті перетворювача вимірювального температури ПВТ-01 міжповірочний
інтервал  два  роки.  Згідно  «Правил  обліку  природного  газу  під  час  його
транспортування  газорозподільними  мережами,   постачання  та   споживання  «№
67/11941   від   26.01.2006   р   «Вузол   обліку   газу – сукупність засобів вимірювальної
техніки та допоміжних засобів, що призначена для вимірювання, реєстрації результатів
вимірювання та розрахунків об’єму газу, зведеного до стандартних умов, і складається
з одного або декількох вимірювальних комплексів та/або: з лічильника газу в комплекті
з реєструвальними приладами температури і тиску газу».

ВІДПОВІДЬ (відповідає начальник відділу метрологічного забезпечення, вимірювань  
та наукової діяльності - калібрувальної лабораторії ДП «Житомирстандартметрологія»): 

Відповідно   до   статті   17   Закону   України   «Про   метрологію   та   метрологічну
діяльність» законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають
експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Постановою Кабінету Міністрів  України   від   4   червня   2015   р.   №   374   «Про
затвердження   переліку   категорій   законодавчо регульованих засобів   вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці» до 74 категорії законодавчо регульованих
засобів   вимірювальної   техніки,   що   підлягають   періодичній   повірці,   віднесено
термоперетворювачі, які входять до складу вузлів обліку природного газу і теплової
енергії, які застосовуються  під час торговельно-комерційних операцій та розрахунків
між покупцем (споживач) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у
тому  числі  під  час  надання  транспортних,  побутових,  комунальних,
телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання
енергетичних   і   матеріальних   ресурсів (електричної і теплової   енергії,   газу,   води,
нафтопродуктів тощо), визначених статтею третьою Закону.

Міжповірочні інтервали затверджені Наказом Мінекономіки №1747 від 13 жовтня
2016 р. «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих ЗВТ,
що перебувають в експлуатації, за категоріями». Відповідно до Наказу   затверджено
міжповірочний інтервал 1 рік для цих ЗВТ 74 категорії. 

6 ПИТАННЯ  (начальник метрологічної служби КП «ЖИТОМИРТЕПЛО-
КОМУНЕНЕРГО»): 

 
У   зв’язку    з   тим   що   повірку   промислових   ультразвукових   лічильників   ми

виконуємо в інших областях, що пов’язано зі значними витратами на доставку ЗВТ до
місця   повірки   та   витратами   часу   на   проведення   самої   повірки,   тому   просимо



забезпечити   можливість   проведення   повірки   вказаних   лічильників   на   базі   ДП
«Житомирстандартметрологія».

ВІДПОВІДЬ  (відповідає  начальник   відділу метрологічного   забезпечення,   
вимірювань   та   наукової   діяльності   -   калібрувальної лабораторії 
ДП «Житомирстандартметрологія» ):

Нашим підприємством в минулому році була придбана нова установка для повірки
лічильників газу. На даний час ця установка налагоджена і пройшла калібрування, так
що   ми   можемо   забезпечити   повірку промислових ультразвукових   лічильників   газу
вашому підприємству.

7  ПИТАННЯ (завідувач кафедри метрології   та   інформаційно-вимірювальної
техніки Державного   університету “Житомирська політехніка”):

1. Просимо розглянути питання щодо працевлаштування 2-3 наших випускників у
ДП «Житомирстандартметрологія».

2.   Чи   є   можливим   поєднання   на   старших   курсах   навчання   студентів   за
індивідуальним графіком та їх робота за фахом на Вашому підприємстві? Вважаємо,
що   це   буде   корисним   для   подальшого   відбору   найкращих   випускників   та   їх
працевлаштування на ДП «Житомирстандартметрологія».

3. У нас є прохання щодо участі представників ДП «Житомирстандартметрологія»
у   роботі   Екзаменаційної   комісії   із   захисту  дипломних   робіт за спеціальністю 152
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

4.   Чи   є   можливим   проведення   практичних   занять   з   навчальних   дисциплін
метрологічного   спрямування   на   лабораторній   базі   Вашого   підприємства,  а  також
викладання фахівцями таких навчальних дисциплін?

ВІДПОВІДЬ  (відповідає генеральний директор ДП «Житомирстандартметрологія»):

На   підприємстві   працюють   випускники   Житомирської   політехніки  і  є в нас
“свіжий” досвід.  Випускник  вашого ВУЗу кафедри автоматизації був прийнятий на
роботу навчаючись в магістратурі на заочній формі навчання. Зараз він отримав диплом
магістра, атестований на виконання робіт з метрології і працює повний робочий день.
Також у нас працює в лабораторії неповний робочий день аспірант Агроуніверситету
суміщаючи навчання та роботу. Тож досвід такої роботи у нас є. 

Щодо участі наших фахівців в роботі екзаменаційної комісії, ми теж зацікавлені,
матимемо можливість паралельно підбирати собі фахівців в галузі метрології, адже
ваша   кафедра   метрології   та   інформаційно-вимірювальної   техніки   досить   молода,
минуло два роки як ви відкрили цю кафедру. В робочому порядку затвердимо графіки
участі і працюємо.



Щодо практичних навчань студентів на базі підприємства — маємо минулорічний
досвід з іншими кафедрами Політехніки, тож складаємо графіки і працюємо. Дякую за
співпрацю.

8  ПИТАННЯ  (головний технолог ТОВ «Бердичівпиво»):  

У  зв’язку з набранням чинності стандарту ДСТУ  ISO  22000:2019 ми плануємо
провести адаптацію виробництва до нових вимог та сертифікувати систему управління
за новою версією стандарту. Чи можете нас зорієнтувати, на що в першу чергу потрібно
звернути увагу при впровадженні на підприємстві нової версії стандарту?

ВІДПОВІДЬ  (відповідає начальник відділу підтвердження (оцінки) відповідності  
   та стандартизації ДП «Житомирстандартметрологія»):   

Новий   національний   стандарт   ДТУ  ISO 22000:2019   «Системи   управління
безпечністю   харчових   продуктів.   Вимоги   до   будь-якої   організації   в   харчовому
ланцюгу» набрав чинності з 01 грудня 2019 року. Обов’язковість його застосування
відбудеться 01.07.2021

У чому ж принципові відмінності нової версії стандарту від попередньої?
Нова версія стандарту повністю приведена у відповідність зі структурою чинних

стандартів   ISO   9001   та   ISO   14001. На основі цих,  як мінімум,   трьох   стандартів
виробник може вибудувати єдину систему управління підприємством. 

У   новій  версії стандарту змінено  підхід   до   розуміння   ризику,   введено   чітке
розмежування   між   ключовими   термінами, такими  як Критичні   Контрольні   Точки,
Операційні Програми-передумови  та  Програми-передумови.
Новий   стандарт   дозволяє   забезпечити   структуру управління не лише   внутрішніми
ризиками   для   безпеки   харчового   продукту,   а   й   розробити   систему   управління
зовнішніми   ризиками,  на які безпосередньо не   впливає   підприємство,   проте   які   є
важливими у аспекті побудови мережі постачання.

Крім того, обов’язковими елементами системи управління безпечністю харчових
продуктів  в новій версії   є   розроблення   заходів   для   попередження   шахрайства та
біотероризму (навмисної шкоди).

На які аспекти виробник має звернути особливу увагу? 
У разі оперування внутрішніми процесами підприємство може створити умови

попередження небезпек до виходу кінцевого продукту за межі підприємства. 
Складніше, коли продукт  «виходить»   за   територію   підприємства.  Постають  не

контрольовані для підприємства  ризики,  це  і,  навмисне   завдання   шкоди,   навмисне
внесення небезпечних речовин у продукт, навмисне завдання шкоди бренду, саботаж,
шахрайство. Візьмемо, наприклад, пакування. Є ризик, що за межами підприємства
упаковку можна легко підробити , або ризик появи фальсифікату на стадії формування
партій, коли партія формується іншим логістичним центром. 



Стандарт зобов’язує підприємство розробити систему визначення та встановити, у
яких критичних точках життєвого циклу харчового продукту можуть бути такі ризики
та визначити їх.

Таким чином за стандартом підприємство зобов’язане контролювати усі можливі
як внутрішні, так і зовнішні ризики. 

Також   такі   зміни   у   стандарті  мають  на  меті  покращення  поінформованості та
обміну інформацією між операторами ринку «крок вперед – крок назад», 

що дозволить:
- більш прискіпливо обирати постачальників та партнерів і бути більш впевненими

у них,
 - якісно взаємодіяти з усіма ланками процесу – логістикою, ритейлом тощо. Крім

того і сам споживач може бути більш упевнений у тому, що продукт до нього дійшов
оригінальний та безпечний та не створює загрози здоров’ю під час споживання. 

Потрібно додати, Для того щоб забезпечити ознайомлення з новими вимогами
даного  стандарту,  підготувати  документи  та  адаптувати  виробництво  надано
перехідний період до 01 липня 2021 року. 

Орган   оцінки   відповідності   ДП   «Житомирстандартметрологія»   уже   підтвердив
свою   технічну   компетентність   на   право   проведення   робіт   із   сертифікації   систем
управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ
ІСО   22000   у   версії   2019   року.    атестат   зі   сферою   акредитації   органу   оцінки
відповідності систем менеджменту розміщені на офіційному сайті підприємства.

9 ПИТАННЯ (директор Приватного підприємства – фірми «Імпорттехносервіс»:

Якими  документами  засвідчується  відповідність  ваг  вимогам  Технічного
регламенту, та яке маркування наноситься  на   ваги,   що   пройшли   процедуру   оцінки
відповідності?   

ВІДПОВІДЬ (відповідає начальник сектору підтвердження (оцінки) відповідності 
ДП «Житомирстандартметрологія»):

Засоби   вимірювальної   техніки,   що   виробляються,   ввозяться   та   вводяться   в
експлуатацію на території України, як і будь-яка інша продукція, мають пройти оцінку
відповідності вимогам усіх технічних регламентів, під дію яких підпадають.  Іншими
словами, під час введення ЗВТ в обіг його виробник, імпортер або уповноважена особа
повинні за   однією з обраних процедур   оцінки   відповідності   довести,   що   суттєві
вимоги,   установлені   технічними   регламентами   до   цього   ЗВТ,   були   виконані.
Проводиться оцінка відповідності шляхом залучення призначеного органу.

Документами щодо відповідності є: декларації (в т.ч. декларації відповідності),
протоколи, звіти, висновки, свідоцтва, сертифікати (в т.ч. сертифікати відповідності) та
інші документи, які підтверджують виконання заявлених вимог стосовно об’єкту.

Саме  Декларація  відповідності  є  тим  документом,  яким  виробник  або
уповноважена ним особа засвідчує відповідність продукції, що поставляється, вимогам
нормативних документів, які включені в доказову базу технічного регламенту.



Декларування відповідності проводить перша сторона – особа, яка надає об’єкт на
оцінку відповідності.

Крім того, виробнику надається право маркування продукції національним знаком
відповідності  при  наявності  декларації  про  відповідність  та/або  сертифікату
відповідності, що видані згідно законодавства.

Також наноситься додаткове метрологічне маркування - дві останні цифри року,
коли було нанесене маркування, поставляється у прямокутнику, розташованому біля
знаку відповідності.  і наноситься номер призначеного органу.

У разі добровільної сертифікації ідентифікаційний номер призначеного органу не
проставляють.

Звертаю Вашу увагу на те, що Заборонено реалізацію продукції, в т.ч. імпортного
товару, без маркування національними знаками відповідності, а також без сертифікату
відповідності чи декларації про відповідність.

Також  хочу  зазначити,  що  Орган  з  оцінки  відповідності  ДП
«ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»   призначений   та   акредитований   НААУ   на
проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам: Технічного
регламенту   щодо   неавтоматичних   зважувальних   приладів,   Технічного   регламенту
законодавчо   регульованих   засобів   вимірювальної   техніки,   та   Технічного   регламент
засобів вимірювальної техніки.

10 ПИТАННЯ (завідувач лабораторії ТОВ «Органік мілк»):

Наше підприємство виготовляє молочні продукти, зокрема, «Бринзу в розсолі». Чи
потрібно на маркуванні зазначати дві маси ‒ масу нетто і масу сиру без урахування
розсолу, чи достатньо вказати кількість сиру у % в складі продукту?

ВІДПОВІДЬ  (відповідає інженер із стандартизації 2 категорії 
категорії ДП «Житомирстандартметрологія»): 

У Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», ст.
17   частина   5,   зазначено: Якщо   твердий   харчовий   продукт   перебуває   в   рідкому
середовищі, зазначається також маса продукту без урахування маси рідини. 

Отже, для даного продукту є обов’язковим зазначення двох мас – маса основного
продукту і маса нетто продукту.

Що стосується зазначення кількості інгредієнтів у % в складі продукту, то згідно
статті   16,   частини   2. Кількісне   зазначення   інгредієнтів   або   категорій інгредієнтів
харчового продукту не вимагається, якщо на маркуванні продукту зазначено дві маси
(маса основного продукту та масу нетто продукту).

Тому для вашого продукту   не   обов'язково   на   маркуванні   зазначати   кількість
інгредієнтів у %.

11 ПИТАННЯ (завідувач лабораторії ТОВ «Органік мілк»):



Як визначити показники енергетичної цінності у харчових продуктах згідно вимог
Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», а саме:
вміст насичених жирів, цукрів і солі?

ВІДПОВІДЬ (відповідає провідний інженер випробувальної лабораторії  
ДП «Житомирстандартметрологія»): 

Энергетическая   ценность   рассчитывается   на  основе   процентного   содержания
углеводов,   белков,   жиров,   взятых   из   рецептуры   на   данный   продукт,   учитывая
переводные коєффициенты.

Согласно сборника Скурихина, мы можем указать содержание общего жира, но
содержание в нем насыщенных жиров, необходимо делать практически в лаборатории
по жирно-кислотному составу на газовом хроматографе. Наша лаборатория этот анализ
делает.

Для расчета углеводов данные берем из сборника, но сахар необходимо делать в
лаборатории, согласно методов испытаний на данный вид продукции. Это при расчете
энергетической ценности предусмотрели разработчики закона № 2639- VIII. 

Данные   лабораторного   исследования   не  должны отличаться  от   расчетных   по
содержанию углеводов более чем на + 5 %

Содержание соли можно рассчитать, зная содержания натрия в продукте, также
можно сделать в лаборатории, при наличии методики на испытание.

Соль является хлоридом натрия. Содержание натрия в соли около 40%, поэтому
зная его количество (по сборнику Скурихина) , и умножив эту цифру на 2,5, получим
эквивалентное содержание соли.

Меня часто спрашивают - надо ли указывать на маркировке содержание соли, если
по рецептуре ее не добавляют? Возьмем к примеру - сливочное масло. В этом случае
необходимо указывать содержание соли, т. к. в сырье (молоке) есть природный натрий,
поэтому, зная содержание натрия.

12   ПИТАННЯ  (Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської облдержадміністрації):

Як   відомо,   у лютому   2020   року   набули   чинності   зміни   в   європейському
законодавстві,   які   заборонили   використання   інсектицидів   з   діючою   речовиною
хлорпірифос і хлорпірифос-метил. 

Скажіть,   будь   ласка, де і як нашим   виробникам   зерна   провести   випробування
сільськогосподарської  та  зернової  продукції  на  вміст  залишкових  кількостей
хлорпирифосу та хлорпирифос-метилу?

ВІДПОВІДЬ  (відповідає начальник сектору випробувань харчової продукції     
та продовольчої сировини ДП «Житомирстандартметролоія»): 

У лютому 2020 року набули чинності зміни в європейському законодавстві, які
заборонили  використання  інсектицидів  з  діючою  речовиною  хлорпірифос  і
хлорпірифос-метил.  Дані сполуки відносяться до 2-го і 3-го рівня небезпеки.



Відтак   заборонено   ввезення   в   країни   ЄС сільськогосподарської продукції,  що
містить залишки цих речовин більше 0,01 мг/кг. 

Як відомо, ці пестициди активно використовуються в Україні для обробки посівів
більшості культур, а також складів із зерном. 

Наша   лабораторія   в  повному обсязі  проводить   дослідження   зерна  і   зернових
культур   на   вміст   цих   пестицидів.   Випробування   проводиться    методом   газової
хроматографії   з   застосуванням   детектора   електронного   захвата   з   використанням
капілярної колонки, що забезпечує необхідну межу визначення.

Наразі   для   покращення   обслуговування   наших   замовників   та   прискорення
випробувань ми заключили договір на придбання газового хроматографа  NEXIS  GC-
2030N компанії.

13  ПИТАННЯ (Департамент освіти Житомирської міської ради):  

Сьогодні у нас питання: яким чином ми можемо провести дослідження молочних
продуктів на предмет їхньої фальсифікації? 

ВІДПОВІДЬ  (інженер І категорії випробувальної лабораторії 
ДП «Житомирстандартметрологія»):

Виявленням   молочної   продукції,   що   не   відповідає   державним   нормам, наша
лабораторія   займається   вже   давно.   Ми   визначаємо   склад   стеринової   фракції,  за
допомогою   тонкошарової   хроматографії.   За   допомогою   газової   хроматографії  ми
визначаємо якісний і кількісний склад суміші жирних кислот метилових ефірів.

Проте   на   сьогоднішній   день   найбільш   точним   методом   виявлення   молочної
продукції, яка не відповідає державним нормам, є метод викладений у міжнародному
стандарті ISO 17678:2015. Він є контрольним методом визначення відсутності домішок
в молочному жирі за допомогою аналізу тригліцеридів методом газової хроматографії.
Метод дозволяє виявити як рослинні, так і тваринні жири, наприклад яловичий або
свинячий. Саме з цією метою нашим центром було укладено договір на придбання
хроматографічного комплексу Simadzu GC-2030 N компанії ШимЮкрейн.

ПИТАННЯ _ ВІДПОВІДІ З ЧАТУ

1.  КНП «Бердичівська міська лікарня», метролог:
Доброго дня! Чому в ДП «Житомирстандартметрологія» не має можливості повірки
термометрів інфрачервоних електронних?

Відповідь (відповідає заступник начальника метрологічного центру 
ДП «Житомирстандартметрологія»): 

 



ДП  «Житомирстандартметрологія»  не має еталона необхідного для  проведення
повірки термометрів інфрачервоних електронних. При появі можливості проведення
повірки Вас буде повідомлено.

2. Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза» : 
1) У  яких  випробувальних  лабораторіях  можливо  провести  перевірку

відповідності   респіратора   з   маркуванням   РУ-50М   до   класу   захисту   FFP2   засобів
індивідуального захисту?

2) За   якими   нормативними   документам   та   нормативно-правовими   актами
можливо провести таку перевірку в Україні і яка вартість таких робіт?

Відповідь (відповідає генеральний   директор   ДП «Житомирстандартметрологія»):

 ДП   «Житомирстандартметрологія»   як    Орган   з   оцінки   відповідності   не
призначено   на   проведення   робіт   з   оцінки   відповідності   засобів   індивідуального
захисту,  а  випробувальна  лабораторія  ДП  «Житомирстандартметрологія»  не
акредитована на даний вид робіт. Ми рекомендуємо звернутись на сайт Національного
агентства   з  акредитації   України,   на  якому  є  вся інформація щодо підприємств, які
проводять сертифікацію та випробування засобів індивідуального захисту.

3)   Представники   торгівлі  планують   реалізовувати   мед  на території  України та
експортувати його до країн ЄС. 

1.  За якими показникам потрібно проводити оцінку якості та безпечності меду у
разі його експорту до ЄС?

2.  Яка вартість цих випробувань у разі реалізації меду на території України та
відправки меду на експорт до країн ЄС?

3.  Порекомендуйте  випробувальну лабораторію,  яка  може   надати   «розширені»
протоколи дослідження меду для продажу на території України та для постачання за
кордон. 

Відповідь  (відповідає Журавська Надія Анатоліївна, начальник лабораторії ДП
«Житомирстандартметрологія»):

1.У разі експорту меду до ЄС потрібно проводити оцінку якості та безпечності за
наступними показниками:

- вміст фруктози, глюкози, сахарози.
- м.ч.вологи
- діастазне число
- вміст гідроксиметил-фурфурол
- електропровідність
- залишкова кількість пестицидів
- вміст токсичних елементів
- вміст антибіотиків
2.Вартість   випробувань не змінюється в залежності   від   того   будете   Ви   його

реалізувати на території України чи експортувати до країн ЄС.



Ціну можна уточнити у робочому порядку за номером телефону, який розміщено
на нашому офіційному сайті.

3.Наша випробувальна лабораторія може провести всі випробування меду, крім
електропровідності. Лабораторію, яка може надати «розширені» протоколи досліджень
меду, можете знайти на сайті НААУ. 

3. Світлана   Мілевська:   Доброго   дня,   всі   категорії   ЗВТ   мають   обов’язково
повірятись? Навіть якщо вони не використовуються у сферах законодавчо регульованої
метрології, згідно ст. 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Відповідь (відповідає Соколовська Наталія Володимирівна,заступник начальника
метрологічного центру ДП «Житомирстандартметрологія»):

В Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають   періодичній   повірці,   затвердженому   Постановою   Кабінету   Міністрів
України від 04.06.2015 р. № 374, для кожної категорії зазначені види діяльності, що
належать до сфери законодавчо регульованої метрології згідно статті 3 Закону України
«Про   метрологію   та   метрологічну   діяльність».   Таким   чином   періодичній  повірці
підлягають   законодавчо   регульовані   засоби   вимірювальної   техніки,   якщо   вони
застосовуються при здійсненні видів діяльності зазначених для цієї категорії.

4. METRO: Підкажіть, будь-ласка, чи проводиться дослідження на фальсифікацію
сирів   типу   сулугуні,   моцарела   і  чи підходить для визначення   їх   тригліцериновий
спосіб?

Відповідь (відповідає генеральний директор ДП «Житомирстандартметрологія»):

У зв'язку з тим, що процес дозрівання сиру має вплив на склад молочного жиру,
при  якій  існує  ризик  отримати  недостовірні  позитивні  результати,  даний
тригліцеридний   метод   не   може   застосовуватись   для   визначення   сирів, що   не
відповідають державним нормам. 

Наша   лабораторія   проводить   визначення   якісного   та   кількісного   визначення
складу   суміші   жирних   кислот   метилових   ефірів,   проте   зробити   заключення, що
продукція не відповідає державним нормам ми не можемо, так як даних норм не існує у
нас в державі.

5. ГУ   Держпродспоживслужби   в   Житомирській   області: Які   супровідні
документи   потрібні   при   проведенні   експертизи   (дослідженні)   миючих   засобів   на
відповідність технічному регламенту щодо маркування? 

Відповідь  (відповідає начальник  сектору підтвердження (оцінки) відповідності
ДП «Житомирстандартметрологія»): 



Для   проведення   експертизи   (досліджень)   мийних   засобів   на   відповідність
Технічному   регламенту   мийних   засобів   щодо   маркування   потрібні   документи,   які
містять   основну   інформацію   про   продукцію,   її   якість   та   безпечність.   Такими
документами є: специфікація виробника, технічні умови, паспорти безпеки, висновки
санітарно-гігієнічної експертизи, декларації відповідності, сертифікати відповідності,
протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують виконання заявлених
вимог стосовно об’єкту.
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