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Подяка

За активну
підтримку
підприємців
П

одяку від Черкаської торгово-промислової палати за активну участь у ділових
заходах та дієву підтримку підприємців
недавно одержало ДП «Черкасистандартметрологія» та його директор Михайло Чорнопищук. Зауважимо, що підприємство виконує
роботи та послуги у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів
згідно з вимогами законодавства. Тут створена сучасна випробувальна база, яка дає змогу проводити випробування харчової та промислової продукції, дорожньо-транспортних
засобів, будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій, технічного обладнання, електропобутової техніки, продукції легкої промисловості та ін.
Випробувальний центр та калібрувальна
лабораторія ДП «Черкасистандартметрологія» акредитовані Національним агентством
з акредитації України на відповідність ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006. Центр уповноважений
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як орган сертифікації продукції, систем управління та оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Нові документи

Стратегія
затверджена
Кабінет міністрів України своїм
розпорядженням затвердив Стратегію
розвитку системи технічного
регулювання на період до 2020 року.
Згідно з документом, основними
напрямами реалізації стратегії є:
- адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства
ЄС;
- прийняття з метою застосування відповідних технічних регламентів європейських
стандартів як національних стандартів України з одночасним скасуванням дії стандартів ГОСТ;
- усунення дублювання функцій у сфері
державного нагляду (контролю) за відповідністю продукції встановленим вимогам;
-забезпечення повної відповідності системи технічного регулювання України вимогам ЄС;
- посилення існуючої матеріально-технічної бази для проведення оцінки відповідності
продукції встановленим вимогам;
- забезпечення визнання виданих Національним агентством з акредитації атестатів
про акредитацію на європейському та міжнародному рівні;
- активізація співпраці центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з європейськими та міжнародними організаціями із стандартизації,
метрології, акредитації, оцінки відповідності
та державного ринкового нагляду;
- забезпечення інтеграції систем обміну
інформацією у сфері державного ринкового
нагляду з відповідними системами ЄС;
- зміцнення інституціонального потенціалу органів державної влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення
технічних регламентів;
- здійснення заходів з підготовки до підписання Угоди про оцінку відповідності з ЄС
для окремих видів продукції з метою визнання результатів робіт з оцінки відповідності,
проведених в Україні, на європейському та
міжнародному рівні та просування на світовому ринку української продукції;
- підвищення рівня обізнаності суб’єктів
господарювання та інших заінтересованих
сторін щодо нової системи технічного регулювання.
Під час реалізації Стратегії будуть визначені сфери законодавства України, які необхідно гармонізувати із законодавством ЄС.
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Підсумки конкурсу

Черкаське — значить, найвищого гатунку
О

бласна
конкурсна комісія визначила 16 фіналістів, серед яких 12 переможців та
4 лауреати. Серед призерів конкурсу, який на теренах Черкащини проходить уперше, виробники
м’ясних,
кисломолочних,
хлібопекарських
продовольчих товарів та лікеро-горілчаної
продукції.
Зокрема, дипломи переможців отримали за свою
продукцію: ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» (сир твердий горіховий з фенугреком, зі
смаком та ароматом волоського
горіха),
ПАТ
«Юрія» (кефір «Домашній»),
ФОП В.М.Плужник (хліб
«Колосок»), ДП «Роял Фрут
Гарден Іст» ТОВ «Роял Фрут
Гарден»
(сидр
«Яблучний»), ТОВ «Клуб Сиру»
(сир «Сорочинський»), ТОВ
«Буассон Еліт» Бельведер
Груп» (коктейль винний
червоний «Дон Сангрія»),
ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (тушка курчатибройлера, напівфабрикат
натуральний охолоджений,
упакований у середовищі
захисних газів), ТОВ «Тамако-Інвест» (салака і корюшка в’ялені).
Гідно представили себе
також
товаровиробники
медичного та технічного
спрямування. Так, на конкурсі відзначили підприємство «Фотоніка Плюс», яке
представило
універсальний лазерний коагулятор
для проведення різноманітних хірургічний маніпуляцій «Ліка-хірург М». Також відзнаку в конкурсі
отримав діагностичний мік
роскоп «CALIPSO МD-500»,
виготовлений на базі черкаського Науково-інженерного центру «Сканер». За
високу якість продукції відзначили також ПАТ «Азот»
та ТОВ «ЕлектроАрсенал».
У номінації «Роботи та
послуги, які виконуються
або надаються у побутовій та виробничій сферах»,
перемогу здобув заклад
«Yes!», який надає якісні
освітні послуги з вивчення
англійської мови за міжнародними стандартами на
основі новітніх технологій,
впроваджених Кембриджським університетом. Такий заклад поки що — єдиний в області. Лауреатом у
цій же номінації стало підприємство «Семпал», яке
до участі в конкурсі заявило такий вид послуг, як
монтаж водогінних мереж,
систем опалення та кондиціонування.
Вручаючи
нагороди,
Юрій Сас відзначив здо-

Відбулася церемонія нагородження учасників
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
«Черкаська якість» у 2015 році. Переможцям та
лауреатам почесні дипломи та нагороди вручили
директор ДП «Черкасистандартметрологія»
Михайло Чорнопищук та заступник голови
облдержадміністрації Юрій Сас.

Одержавши заслужені нагороди, є чим
поділитися між собою переможцям конкурсу
«Черкаська якість» голові правління ПАТ
«Золотоніський маслоробний комбінат» Владиславу
Кулінічу (крайній праворуч), керівникові
ТОВ «Тамако-Інвест» Арчілу Катрішвілі та
маркетологу ПАТ «Азот» Антону Веселову.
бутки кожного підприємства області та висловив
надію, що і в подальшому виробники Черкащини
виготовлятимуть високоякісну та доступну за цінами продукцію. Він відмітив,
що цей конкурс має на меті
популяризацію черкаських
виробників та їхніх виробів.
— З боку обласної ад-

діватися на те, що черкаські бренди будуть популярні
не лише в області, а й за
її межами, — зазначив заступник голови облдерж
адміністрації Юрій Сас.
Перш ніж здобути перемогу в конкурсі, виробники пройшли відповідну
перевірку виробництва товарів та надання послуг. У

Якщо ми будемо задавати
високий стандарт
для виробників,

боротися за нього при
допомозі нашого підприємства
стандартизації, то у майбутньому
можемо сподіватися на те, що
черкаські бренди будуть популярні
не лише в області, а й за її межами
міністрації передбачаємо
виконання двох основних
місій. Перша — промоція
наших обласних черкаських брендів, просування їх
на всеукраїнський та світові ринки збуту, а друга
— боротьба за якість товарів для населення. Якщо
ми будемо задавати високий стандарт для виробників, боротися за нього при
допомозі нашого підприємства стандартизації, то у
майбутньому можемо спо-

серпні експерти головної
конкурсної комісії ознайомилися з матеріалами підприємств-учасників й оглянули виробництва з метою
підтвердження
достовірності наданих матеріалів.
Вони відзначили високий
рівень організації праці та
наявність сертифікованих
систем управління.
—
Багато
черкаських підприємств, враховуючи вимоги сьогодення,
успішно
використовують

якісну сировину, оснащують виробництва сучасним технологічним устаткуванням.
Адже
зараз
виробники можуть завоювати ринки перш за все
якістю, а вже потім доступністю, — наголосив директор ДП «Черкасистандарт
метрологія»
Михайло
Чорнопищук.
За його словами, свою
продукцію на конкурсі презентували найактивніші виробники області. Десять із
них уже цього року представлять свою продукцію
на Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100
кращих товарів України».
Це відомі виробники харчової продукції акціонерні
товариства «Золотоніський
маслоробний
комбінат»,
«Юрія», ДП «Роял Фрут
Гарден Іст», товариства з
обмеженою
відповідальністю
«Роял Фрут Гарден», «Клуб Сиру», «Буассон Еліт» Бельведер Груп»,
«Тамако-Інвест», підприємець В.М.Плужник. Також
у конкурсі візьмуть участь
і виробники промислової продукції та товарів
виробничого
призначення ТОВ «Науково-інженерний центр «Сканер» та ПАТ
«Азот». Зважаючи на актуальність вивчення іноземної мови, Центр іноземних
мов «Yes!» теж представляє свої послуги для участі
у конкурсі.
Оскільки промисловість
нині переживає не найкращі часи, зазначалося на
церемонії нагородження,
дуже цінним є розуміння
керівниками підприємств
та колективами, які вони
очолюють, що забезпечення постійного зростання
обсягів випуску продукції
залежить від контролю за
якістю та безпечністю продукції безпосередньо на
виробництві.
Важливими
є й інші фактори, зокрема наявність плану розвитку підприємства та заходів щодо його реалізації,
оновлення
матеріальнотехнічної бази, проведення навчання працівників та
їхня мотивація, розширення географії продажу, наявність фірмових мереж та
постійних договорів з торговими мережами України,
здійснення контролю якості та безпечності матеріалів і складових у ланцюгу
«постачальник-виробник»,
проведення
регулярного
моніторингу процесів зберігання та транспортування продукції від виробника
до споживача, вжиття застережних заходів проти
фальсифікації продукції.

