До високої якості — разом

Культура
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Кроки реформування

Йдемо до євроринку

Враховуючи потреби
та можливості підприємств
Реформування систем стандартизації та метрології в
економічній сфері — нині питання номер один. У рамках
реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС уже зроблено
чимало важливих кроків.

П

очинаючи з 3 січня 2015
року, діє нова редакція Закону України «Про стандартизацію», який передбачає приведення національної системи
стандартизації у відповідність з
європейською моделлю.
Згідно з європейською практикою функції національного органу стандартизації покладено на
інституцію, яка не є органом державної влади, — державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості». Це сприятиме
незалежності у прийнятті національним органом стандартизації
рішень щодо прийняття та скасування національних стандартів
з огляду на те, що відповідно до
Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні.
Минулого року прийнято 2313
національних нормативних документів, з яких 1998 гармонізовані
з міжнародними та європейськими. Загальна кількість прийнятих
в Україні національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, становить 8849 стандартів. Фонд
національних стандартів становить 29,6 тисячі документів.
Прийнято нову редакцію Закону України «Про метрологію та
метрологічну діяльність». Закон

спрямований на гармонізацію законодавчих актів із документами
Міжнародної організації законодавчої метрології, Європейської
співпраці із законодавчої метрології, актами ЄС.
Прийнято Закон України «Про
технічні регламенти та оцінку відповідності»,
який
встановлює
єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та
застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, здійснення оцінки відповідності відповідно до європейських
вимог та положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, відміну централізованої реєстрації
сертифікатів відповідності в державній системі сертифікації.
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Головний регулятор
— технічний регламент

Із 27 актів європейського
секторального
законодавства,
в Україні прийнято 24 технічних регламенти, з яких 17 вже є
обов’язковими до застосування.
З метою максимального наближення прийнятих технічних регламентів до відповідних європейських директив, здійснюється
перегляд технічних регламентів.
Наразі 8 технічних регламентів максимально приведені у відповідність з актами законодавства ЄС. Загалом в Україні
прийнято 45 технічних регламентів, 43 з них розроблені на основі
актів законодавства ЄС, 34 вже є
обов’язковими до застосування.
На Черкащині здійснюється
цілий комплекс заходів для впровадження нововведень у практику. Зокрема на семінарах, які
регулярно проводимо для працівників підприємств, відомі в Україні фахівці детально роз’яснюють
законодавчі, теоретичні та практичні аспекти нововведень, вивчаємо процедури оцінки відповідності
продукції
вимогам
технічних регламентів.
Зараз ДП «Черкасистандартметрологія» зосередило увагу на
проведенні вузькопрофільних заходів практичного спрямування.
Такий формат більш дієвий у плані фахової підготовки спеціалістів
конкретних галузей та ефективніший при роботі з підприємствами.
Організовуючи навчальну та
роз’яснювальну роботу, намагаємося максимально враховувати
потреби підприємств. Для цього
застосовуємо анкетування щодо
бажаної тематики заходів та питань, які насамперед цікавлять
конкретних виробників. Відповідно до цього формуємо план роботи та залучаємо кваліфікованих
фахівців.
Михайло Чорнопищук,
директор ДП «Черкаси
стандартметрологія»

За рядком закону

Пиво відтепер — алкогольний напій
Відповідно до змін, внесених до Закону
«Про державне регулювання виробництва й
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів», з 1 липня ц.р. до алкогольних напоїв належать продукти, одержані шляхом
спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових
спиртів з вмістом спирту етилового понад
0,5% (зараз — понад 1,2%) об’ємних одиниць, а також із вмістом спирту етилового
8,5% об’ємних одиниць і більше.
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иво
визначається як насичений
діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом
етилового спирту від
0,5% об’ємних одиниць,
отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами.
Крім того, згідно з законом, слабоалкогольними напоями будуть вважатися алкогольні напої
з вмістом етилового
спирту понад 0,5%, а не
1,2%, як це передбачає
чинна редакція Податкового кодексу.
Також встановлено,
що розлив пива здійснюється
передбаченими
діючими
стандартами в скляну тару,
металеві банки з харчового алюмінію, по-

лімерні пляшки ПЕТФ,
сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазуровану
кераміку, а також в алюмінієві бочки, бочки з
нержавіючої сталі (кеги)
та інші види тари відповідно до чинної нормативної документації.
Згідно з вимогами
чинного законодавства,
підприємства, які виготовляють пиво, мають
пройти атестацію виробництва з метою отримання ліцензії. Зазначені
послуги в регіоні надає
ДП «Черкасистандартметрологія» як уповноважений орган з оцінки
відповідності та сертифікації сільськогосподарської та харчової продукції (телефон для довідок
— 0472-33-11-01).
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Затверджений в останні роки курс України на
європейську інтеграцію має на увазі перехід від
проведення сертифікації товарів за системою
УкрСЕПРО, за результатами якої надається
сертифікат відповідності, на інший вид перевірки якості — відповідність товарів технічним
регламентам.

Що ж таке технічний регламент?
Це нормативний акт, затверджений Кабінетом міністрів, який визначає конкретні вимоги до вироблених
товарів стосовно безпеки продукції, її впливу на людину, навколишнє середовище і встановлює критерії та
способи проведення оцінки на відповідність її ратифікованим вимогам.

Т

ехнічний регламент законодавчо закріплює необхідні етапи підтвердження на відповідність затвердженим вимогам продукції, яка випускається вами
або імпортована з-за кордону. На сьогодні в Україні
прийнято 45 технічних регламентів. 43 з них розроблені на основі актів законодавства ЄС. Законодавством
України визначено й перелік товарів, що підлягають
обов’язковому оцінюванню на відповідність вимогам 34
технічних регламентів.

Випробування на відповідність продукції
вимогам технічних регламентів.
Використання технічного регламенту для оцінки продукції, що випускається, послуг або процесів є
обов’язковим. Норми цього документа вимагають підтвердження на відповідність заявленим вимогам у вигляді подання декларації відповідності.
Фахівці нашого підприємства гарантують успішне
проведення оцінки відповідності товарів, послуг і власної продукції встановленим технічним регламентам у необхідні для вашої організації терміни.
ДП «Черкасистандартметрологія» акредитоване на
виконання робіт з оцінювання відповідності продукції в
сфері електромагнітної сумісності обладнання, низьковольтного електричного устаткування, медичних виробів, безпеки машин, мийних засобів, безпечності іграшок, засобів iндивiдуального захисту, назв текстильних
волокон і маркування текстильних виробів, маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення
основних складових взуття, яке надходить для продажу,
товарів легкої промисловості, харчової продукції та продовольчої сировини, будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій, послуг готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, послуг щодо подавання страв і напоїв, перукарень, туристичних операторів.
Враховуючи складні процеси реформування, що
пов’язані з інтеграцією України до Європейського союзу, ДП «Черкасистандартметрологія» як технічно компетентне підприємство, в рамках сприяння підприємництву запроваджує новий вид послуг — допомогу в
підвищенні інформованості підприємців з питань оцінки
відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
Важливість цієї діяльності пов’язана з наданням всебічної висококваліфікованої допомоги товаровиробникам в організації виробництва продукції, забезпеченні
відповідності продукції вимогам нормативних документів, технічних регламентів, нормативно-правових актів та
попередження випуску недоброякісної продукції.
Така допомога матиме комплексний характер та передбачає значну кількість різноманітних послуг.
Вячеслав ЗАХАРЧЕНКО,
начальник відділу з підтвердження
оцінки відповідності продукції
промислового призначення та послуг
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