
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

про вебінар ДП «Черкасистандартметрологія» 
 

24  вересня 2020 року ДП «Черкасистандартметрологія» провів вебінар на тему: 

«Зміни законодавства у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та 

метрології станом на 1 вересня 2020 року. Потенційні можливості  ДП 

«Черкасистандартметрологія» щодо допомоги вітчизняним виробникам».   

До учасників вебінару з вітальним словом звернувся директор ДП 

«Черкасистандартметрологія» Чорнопищук Михайло Петрович. Він відзначив: 

«Нові часи вимагають від нас нових рішень і форм для життя, спілкування та 

професійної діяльності. Та будь-які випробування в результаті ставали першими 

сходинками подальшого розвитку всіх сфер суспільного життя. Стрімке поширення 

Covid-19 унеможливило наші постійні зустрічі, навчання, конференції. Але ми 

отримали безліч унікальних можливостей та умов для навчання та спілкування в 

режимі онлайн. Сьогодні вебінари стають найпопулярнішою формою 

дистанційного інтерактивного навчання». 

Учасники вебінару ознайомилися з досягненнями колективу підприємства та 

напрямками співпраці з представниками провідних підприємств Черкащини та 

інших регіонів України. Детальніше про роботу ДП «Черкасистандрметрологія» 

розповіли заступник директора Камша Олександр Андрійович і керівники 

структурних підрозділів. 

Слухачі отримали інформацію щодо змін в законодавстві у сфері метрології, 

повноваження підприємства з повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, можливості калібрувальної 

лабораторії підприємства, інші види метрологічних робіт щодо засобів 

вимірювальної техніки, що не використовуються у законодавчо регульованій сфері, 

оцінювання вимірювальних можливостей лабораторій. 

Також особливе зацікавлення у суб’єктів господарювання викликали питання 

щодо змін законодавства у сфері технічного регулювання. 

Під час вебінару були представлені потенційні можливості Органу сертифікації 

продукції, Органу сертифікації систем управління та Випробувального центру. 

Для участі у вебінарі були зареєстровані 85 осіб, що засвідчує важливість такої 

форми спілкування між державними органами та бізнесом. 

До розмови долучилися Президент Черкаська торгово-промислової палати 

Сергій Вячеславович Першин, генеральний директор ПрАТ «Юрія» Пустовіт 

Віталій Миколайович, директор ТОВ «Оризон-Універсал» Сидоренко Юрій 

Григорович, завідувач кафедри якості, стандартизації та управляння проектами, 

доктор економічних наук, професор Черкаського національного університету ім. 

Б.Хмельницького Єфименко Надія Анатоліївна. 

Такі зустрічі є унікальною можливістю не тільки зібратись разом біля 

моніторів, це шанс обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями 

та обговорити назрілі питання розвитку вітчизняних  підприємств. 

 Відповіді на питання від представників бізнесу, які надійшли під час 

вебінару, відображені на сайті ДП «Черкасистандартметрологія» http://www.st.ck.ua 
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