
X ЮВІЛЕЙНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ
ВСЕСВІТНЬОГО ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

З метою привернення уваги споживачів до проблем здорового харчування таформування потреби до ведення здорового способу життя (згідно девізу CI 2015 р.«Сфокусуємо права споживачів на здоровому харчуванні» («To focus on consumers’rights to healthy food»), в рамках святкування Всесвітнього Дня захисту правспоживачів 16 березня 2015 р. кафедрою експертизи та митної справи проведенозасідання X ювілейного круглого столу за участі президента Всеукраїнськоїфедерації «ПУЛЬС» (online), представника Полтавської обласної державноїадміністрації, фахівців Державного підприємства «Полтавський регіональнийнауково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», експертівнауково-дослідного центру «Незалежна експертиза», деканату факультетутоварознавства, торгівлі та маркетингу, викладачів кафедр експертизи та митноїсправи та хімії, студентів та випускників ПУЕТ, школярів та учителів м. Полтави таПолтавської області (учасників ІІ Регіональний конкурс науково-дослідних робітучнів 8-11 класів та проектів з хімії «Я хочу жити в якісному світі»).



Відкриття X ювілейного круглого столу
Вітальне слово з нагоди Всесвітнього для захисту прав споживачів

Карпенко Ольга Василівна –проректор з наукової роботи таміжнародних зв’язків ПУЕТ, к.е.н.,професор

Притульска
Наталія Володимирівна –президент Всеукраїнськоїфедерації «Пульс», першийпроректор з науково-педагогічноїроботи,д.т.н, професор кафедритоварознавства та експертизихарчових продуктів КНТЕУ
Тягунова
Наталія Михайлівна – деканфакультету товарознавства,торгівлі та маркетингу ПУЕТ,к.е.н., професор
Бугрій
Михайло Іванович – начальниквідділу з питань розвиткувнутрішнього  ринку Полтавськоїобласної державної адміністрації



Право споживача на здорове харчування
Марченко Оксана Юріївна – проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ,к.фіз.вих. і спорту, доцент

Проблеми ідентифікації та фальсифікації харчових продуктів під час теле-
презентацій Української кухні у кулінарних телевізійних шоу

Грубич Костянтин Володимировч – телеведучий, ст. викл. кафедри дикторів,ведучих і тележурналістики Інституту кіно і телебачення Київського національногоуніверситету культури і мистецтв



Актуальні питання у технічному регулюванні
Ткаченко Наталія Володимирівна – заступник генерального директораДП «Полтавастандартметрологія» із стандартизації та оцінки відповідності

Нове в законодавстві щодо харчової продукції
Гньотова Оксана В'ячеславівна –  начальник відділу з оцінки відповідностіхарчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія»



Міжнародне законодавство і якість кондитерських виробів
Ремізова Надія Леонідівна – начальник науково-дослідного випробувальногоцентру харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія»

Нова версія стандарту ISO 9001
Кушнір Жанна Валеріївна – провідний інженер відділу сертифікації системменеджментуДП «Полтавастандартметрологія»

Роль громадських організацій у популяризації  споживчих знань серед
учнівської молоді Полтавської області

Сердюк Людмила Вікторівна – голова ради Полтавської обласної громадськоїорганізації «Полтавський регіональний центр захисту прав споживачів»

Проблеми реформування системи захисту прав споживачів в Україні. Підсумки
річної роботи НДЦ «Незалежна експертиза»

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



Активну участь у заходах брали студенти спеціальності «Товарознавство таекспертиза в митній справі», що безпосередньо будуть залучені до реалізаціїгромадського проекту «ЗРОБИ СВІТ НАВКОЛО СЕБЕ ЯКІСНИМ ТА БЕЗПЕЧНИМ».


