КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДЛЯ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
17 березня 2014 р. з нагоди відзначення Всесвітнього Дня захисту прав
споживачів було проведено засідання Круглого столу.
Вітальне слово було надано Нестулі О. О. – ректору університету,
доктору історичних наук, професору, Карпенко О. В. – проректору з наукової
роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., професору, Марченко О. Ю. проректору з науково-педагогічної роботи, доценту. Особливий гість заходу –
телеведучий Констянтин Грубич.

Круглий стіл був проведений за участі фахівців 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 хімії та кафедри експертизи та
митної справи.

Конотоп Наталія Михайлівна – в.о. начальника Інспекції з питань захисту
прав споживачів у Полтавській області

Ткаченко Наталія Володимирівна – заступник генерального директора ДП
«Полтавастандартметрологія» – директор центру стандартизації та оцінки
відповідності

Щур Лариса Сергіївна – начальник відділу стандартизації та наукової
інформації ДП «Полтавастандартметрологія»

Черкашин Андрій Михайлович – начальник відділу повірки та метрологічної
атестації ЗВТ ДП «Полтавастандартметрологія»

Гилюн Юлія Вікторівна – експерт відділу експертизи та сертифікації товарів,
спеціаліст з експертизи взуття Полтавської торгово-промислової палати

Активну участь у заходах брали студенти Полтавського комерційного
технікуму та Полтавського кооперативного технікуму, а також студенти
факультету «Товарознавства, торгівлі та маркетингу» Полтавського
університету економіки і торгівлі, що безпосередньо були залучені до
реалізації громадського проекту «ЗРОБИ СВІТ ТОВАРІВ НАВКОЛО СЕБЕ
ЯКІСНИМ ТА БЕЗПЕЧНИМ».

Черкас Микола – студент групи ТЕМС-52 Полтавського університету
економіки і торгівлі

Оголошення підсумків конкурсу відеороликів «Будь пильним споживач»
Шестаков Євгеній, Сігінєвич Андрій, Головко Антон – студенти 1 та 3 курсів
ПУЕТ, отримали дипломи І та ІІ ступенів.

ОГОЛОШЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОФЕСІЙНОГО КВЕСТУ: «КРАЩИЙ
СУПЕРМАРКЕТ М. ПОЛТАВИ»
1 місце – супермаркет «Сільпо», 2 місце – супермаркети «Брусничка» та
«ЕКО-маркет», 3 місце – супермаркет «АТБ»

Підсумки річної роботи НДЦ «Незалежна експертиза»

Омельченко Наталія Володимирівна – начальник НДЦ «Незалежна
експертиза», к.т.н., доцент

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСІВ ПРИСВЯЧЕНИХ
ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ СТУДЕНТІВ 2 ТА 4
КУРСІВ ПУЕТ, СТУДЕНТІВ ПОЛТАВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ ТА
ПОЛТАВСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНІКУМУ

Започаткування регіонального конкурсу серед учнів 7-11 класів ЗОШ
Полтавської області «Зроби світ навколо себе якісним та безпечним!»
Сердюк Людмила Вікторівна – голова ради Полтавської обласної громадської
організації «Полтавський регіональний центр захисту прав споживачів»

Інформацію про захід можна переглянути на сайті ПТС "Місто".

