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Інформаційний проект
«100 кращих товарів України – 2015»

Семінар

Позмагаємося!

до харчової безпеки

24 червня 2015 року

Запроваджуючи нові підходи

У всіх областях України нині проходить регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
«100 кращих товарів України». Це потужний захід, який привертає увагу представників бізнесу, влади, громадськості і широко
висвітлюється у засобах масової інформації.

Н

е залишаються осторонь цього процесу і підприємства
Черкащини. До регіональної
конкурсної комісії вже надійшли заявки для участі у конкурсі щодо 12
видів продукції від 11 підприємств. З
них за номінаціями: продовольчі товари – 8 (ПАТ "Золотоніський маслоробний комбінат", ПАТ "Юрія",
ФОП Плужник В.М., ДП "Роял Фрут
Гарден Іст" ТОВ "Роял Фрут Гарден", ТОВ "Клуб Сиру", ТОВ "Буассон Еліт" Бельведер Груп", ПрАТ
"Миронівська птахофабрика", ТОВ

ПІІ "Еконія"), промислові товари для
населення – 1 (ТОВ "Науково-інженерний центр "Сканер"), товари виробничо-технічного призначення – 1
(ПАТ "АЗОТ"), роботи і послуги – 1
(ТОВ «Центр іноземних мов "ЙЕС!").
ДП
"Черкасистандартметрологія" започатковує новий інформаційний проект, в рамках якого,
здійснюватиметься популяризація
кращих суб’єктів господарювання.
Сподіваємося, що їхній приклад
надихне й інших виробників взяти
участь у Всеукраїнському конкурсі.

Розповідаємо про учасників Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих
товарів України” у 2015 році від Черкаської області

ТОВ "Науково-інженерний центр "Сканер"
Це сучасний науково-виробничий центр. Уся продукція, яку виготовляє підприємство, проходить замкнутий цикл виробництва, від проектування до пакування. Тут діє сертифікована система управління якістю на
відповідність вимогам міжнародного стандарту EN ISO 13485:2012 щодо
проектування, розробки, виробництва, дистрибуції, ремонту та сервісного
обслуговування складної медичної техніки. Завдяки високій якості та надійності всі вироби мають підвищений попит у медичних закладах України
та за кордоном.

Інформація про продукцію, яка бере участь у конкурсі

Діагностичний мікроскоп Scaner «CALIPSO» МD-500
Медичний прилад призначений
для діагностики та незначних оперативних втручань у стоматології,
нейрохірургії, отоларингології та
інших галузях. Мікроскоп має ергономічний дизайн, високоякісну
апохроматичну оптику з багатошаровим антирефлексним покриттям
та потужним світлодіодним джерелом світла, що створює відмінну
стереоскопічну якість зображення.
Всі лінзи та призми виготовлен-

ні зі скла найвищої якості виробництва відомої німецької компанії
«SCHOTT». Мікроскоп має велику
кількість додаткових аксесуарів, які
значною мірою розширюють можливості у діагностуванні захворювань та полегшують використання у медичній практиці. Мікроскоп
не має аналогів в Україні та СНД та
створює гідну конкуренцію європейським та японським мікроскопам як за якістю, так і за ціною.

Я

кість та безпечність
харчових
продуктів, а також особливості їх маркування стали
темою чергового семінару для працівників підприємств харчової промисловості
області,
який
організували фахівці ДП
«Черкасистандартметрологія». У семінарі взяли
участь представники двадцяти підприємств галузі,
начальник відділу харчової та переробної промисловості облдержаджміністрації Тетяна Монке, а
також колеги з ДП «Полтавастандартметрологія».
Такі
профільні
навчання вже стали гарною
традицією. За словами
директора ДП «Черкасистандартметрологія»
Михайла Чорнопищука, для
навчань обирають найактуальніші для виробників
теми, а також запрошують
відповідних фахівців. Уже
проведено цикл семінарів для харчовиків, планується наступне навчання з
питань енергозбереження
та енергоаудиту.
Директор ТОВ «Центр
експертних рішень», кандидат ветеринарних наук,
аудитор українського від-

Метрологія

Сьогодні на першому місці — облік
П
роблеми обліку тепла та води обговорила ІХ міжнародна науково-практична
конференція в Києві. У роботі конференції взяли участь понад 40 представників державних підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономрозвитку, науково-дослідних і проектних інститутів, вітчизняних тепло- і водопостачальних організацій,
підприємств-виробників приладів, монтажних і сервісних організацій, споживачів енергоресурсів. У конференції від ДП «Черкасистандартметрологія» взяла участь начальник
науково-технічного відділу теплофізичних та
електричних вимірювань, повірки, калібрування, метрологічної атестації і експертизи
Вікторія Бондар.
Учасники конференції обговорили стан
нормативної та методичної бази при обліку тепла та води, шляхи її вдосконалення,
проблеми гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими,
основні положення нової редакції Закону
України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», який набирає чинності з 1 січня 2016 року, зміни в термінології та метрологічній діяльності, новий Закон України
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який набуває чинності з 10 лютого 2016 року, загальні підходи до калібрування засобів вимірювальної техніки та
низку інших питань.
Зрозуміло, головну увагу учасники конференції приділили аналізу метрологічного забезпечення обліку тепла та води. Як

розповіла Вікторія Бондар, особливий наголос учасники конференції робили на змінах
у нормативному забезпеченні та гармонізації державних стандартів з європейськими
й міжнародними стосовно теплолічильників
та лічильників води. Наказом Мінекономрозвитку від 30 грудня 2014 року прийнято методом підтвердження майже 350 стандартів, які набувають чинності з першого січня
2016 року. За новими стандартами змінюються вимоги до нормованих значень витрат
в залежності від номінального діаметра лічильника, співвідношення цих витрат, класів
точності, температури води, за якої повинна
проводитись повірка. Тому виникає питання щодо необхідності модернізації проливних установок для повірки за нових витрат
та температур.
ході конференції відбувся круглий стіл,
учасники якого обговорили актуальні
питання галузі. За результатами обговорень матеріалів конференції з метою підвищення ефективності робіт із забезпечення
єдності вимірювань, реалізації енергозберігаючої політики держави вироблені рекомендації.
За додатковою інформацією щодо повірки засобів вимірювальної техніки, які використовуються для обліку тепла та води, проведення експертизи проектів вузлів обліку та
експертизи їх монтажу, звертатись до ДП
«Черкасистандартметрологія» за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, тел. (0472)
33-07-13, 45-72-74, тел./факс 37-45-56.

У
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ділення компанії DQS-UL
Сергій Чорний, розповів
про вимоги національного
та європейського законодавства щодо маркування харчових продуктів та
інформував присутніх про
вимоги загального стандарту щодо маркування
розфасованих
харчових
продуктів та зазначення
поживної цінності.
Як наголошувалося на
семінарі, 20 вересня нинішнього
року
набере
чинності новий харчовий
за-кон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів». Цей закон ще

часто називають євроінтеграційним, оскільки він побудований на принципах
та вимогах до безпечності
харчових продуктів, які діють в ЄС.
Сьогодні європейська
система безпечності харчових продуктів визнана
однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш захищеним. Водночас харчове
законодавство ЄС є прикладом осмисленого підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов’язаний з
ринком харчових продуктів. Впроваджуючи вимоги
закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» у повсякденну
практику, виробники запроваджують нові підходи
до безпечності та якості
продовольчих товарів, гарантуючи споживачу кращий захист та підтримуючи розвиток харчового
бізнесу.
В ході семінару його
учасники одержали практичні рекомендації щодо
застосування
набутих
знань у процесі виробництва та реалізації харчових продуктів.

УВАГА!
9 липня 2015 року в актовій залі
ДП «Черкасистандартметрологія» в рамках форуму
«Клуб енергоменеджерів» відбудеться семінар на тему:
«Сучасні системи енергетичного менеджменту. Вимоги
стандарту ISO 50001. Практичне застосування з
метою енергозбереження та підвищення енергоефективності підприємств і організацій».
Запрошуємо на семінар відповідальних за енергозбереження на підприємствах: керівників підприємств
усіх галузей, представників вищого керівництва,
керівників процесів та фахівців підприємств.
З організаційних питань щодо участі в семінарі звертатися телефоном (0472) 32-14-26.

Нормативна база

Нове в законодавстві
про стандартизацію

З

початку року набув чинності Закон України "Про стандартизацію", який встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення
формування та реалізації державної політики у відповідній сфері. Згідно з законом Кабінет Міністрів України своєю постановою
затвердив створення національного органу стандартизації, до
основних повноважень якого належать зокрема організація та
координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них та забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної
практики до сучасних досягнень науки і техніки.
Законом скасовано галузеву стандартизацію, а центральні органи виконавчої влади, на які покладені функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, мають право
перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень. Відповідно до закону передбачається введення двох рівнів стандартизації залежно від
суб'єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні
стандарти, прийняті національним органом стандартизації та
стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами.
Сучасні стандарти та вдосконалені технічні регламенти дадуть змогу національним виробникам успішніше конкурувати
на європейському ринку, забезпечуючи при цьому українських
споживачів безпечнішою продукцією.
ДП «Черкасистандартметрологія» має найбільший в області
фонд нормативної документації, який налічує 22340 найменувань (ГОСТ, ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ТР та інші).

