НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ» З НАГОДИ
ВІДЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ
15 березня 2011 р. з нагоди відзначення Всесвітнього Дня прав
споживачів проведено науково-практичний семінар «Стандартизація та
технічне регулювання на ринку товарів та послуг» за участі фахівці
Державного підприємства “Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації”, Управління у справах захисту
прав споживачів у Полтавській області, Полтавської торгово-промислової
палати, НДЦ “Незалежна експертиза”, викладачів кафедри експертизи та
митної справи та студентів ПУЕТ.

Відкрила науково-практичний семінар Омельченко Наталія
Володимирівна – заст. завкафедри експертизи та митної справи ПУЕТ,
к.т.н., професор, начальник НДЦ «Незалежна експертиза»

В обговоренні актуальних питань науково-практичного семінару
прийняли участь:

Смірнова Надія Семенівна – начальник відділу сертифікації світло-технічної
продукції ДП «Полтавастандартметрологія» з доповіддю "Сучасний стан та
перспективи технічного регулювання в Україні "

Ткаченко Наталія Володимирівна – заступник генерального директора з
питань сертифікації ДП «Полтавастандартметрологія»
"Актуальні питання стандартизації в Україні "

Майман Світлана Іванівна – начальник відділу стандартизації та наукової
інформації ДП «Полтавастандартметрологія»
"Основні засади стандартизації. Правила розроблення, прийняття та
застосування національних, міждержавних та міжнародних стандартів"

Ремізова Надія Леонідівна – начальник науково-дослідного випробувального
центру харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія»
"Практика впровадження новітніх методів тестування харчових продуктів в
діяльність сучасних випробувальних лабораторій"

Підведення підсумків роботи науково-практичного семінару

Також 15 березня 2011 р. було проведено майстер-клас «Застосування
норм чинного законодавства під час реалізації взуття» для суб’єктів
підприємницької діяльності Полтавського регіону.

КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

14 березня 2011 р. було проведено засідання круглого столу з нагоди
Всесвітнього дня захисту прав споживачів за участі фахівців Управління у
справах захисту прав споживачів у Полтавській області, Державного
підприємства
«Полтавський
регіональний
науково-технічний
центр
стандартизації, метрології та сертифікації», Полтавської торгово-промислової
палати, викладачів та студентів ПУЕТ.

Відкриття круглого столу
Карпенко Ольга Василівна – проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків університету, к.е.н., професор

Звернення до споживачів з нагоди Всесвітнього для прав споживачів
Передерій Олег Владиславович – в.о. начальника Управління у справах
захисту прав споживачів у Полтавській області
В обговоренні актуальних питань програми круглого столу взяли участь:

Борботько Анна Сергіївна – завідуюча сектором роботи зі зверненнями
громадян Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області

Ткаченко Наталія Володимирівна – заступник генерального директора –
директор центру стандартизації та оцінки відповідності

Ремізова Надія Леонідівна – начальник випробувального центру харчової
продукції ДП «Полтавастандартметрологія»

Гилюн Юлія Вікторівна – експерт відділу експертиз та сертифікації
Полтавської торгово-промислової палати

Устьян Олександр – студент групи М-42
Малієнко Анастасія – студентка групи МЕ-41а

Павлов Євгеній – студент групи ТЕМС-11

Результати конкурсу стендових наукових доповідей «Молодь ПУЕТ тестує
якість» оголосили Дмитренко Вікторія Іванівна – к.т.н., доцент кафедри хімії
та Гнітій Надія Володимирівна – асистент кафедри хімії

Сіроштан Денис – студент групи ТКД-12і презентував сайт студентського
осередку Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів»

Зайцев Володимир Віталійович – засновник громадської організації «Союз
споживачів України»

Ковальчук Василь Григорович – член громадської організації «Союз
споживачів України»

Омельченко Наталія Володимирівна – начальник НДЦ «Незалежна
експертиза», довела до відома учасників круглого столу результати діяльності
НДЦ «Незалежна експертиза» у 2010 році та демонструвала виставку
«неякісних товарів»

