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25 листопада 2015 рокуÑп³лüíиé проåкт ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» та ãаçåти «×åркасüкиé краé»

До високої якості — разом

ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» в³тає пåрåìожц³в та лаурåат³в коíкурсу 
ÿкост³ продукц³ї (товар³в, роб³т, послуã) «100 кращих товар³в Україíи». 
Урочистå вручåííÿ диплоì³в пåрåìожц³в та лаурåат³в коíкурсу в³дбулосÿ у 
столичíоìу Україíсüкоìу доì³. Äåсÿтü п³дприєìств ×åркащиíи íаãородили 
çа 11 вид³в продукц³ї, що çдобули пåрåìоãу в своїх íоì³íац³ÿх. 

Якість — це не тільки 
безпека товарів та по
слуг для людини й дов

кілля, не тільки додержання 
стандартів, а й задоволення 
запитів та очікувань спожива
чів, поліпшення життя людей 
у цілому. Це одна з найпріо
ритетніших проблем в еконо
міках провідних країн світу. 
За сучасних умов якість і вдо
сконалення є ключем до успі
ху будьякого підприємства, 
будьякої галузі та, звісно 
ж, кожної країни, — підкрес
лив директор ДП «Черкаси
стандартметрологія» Михай
ло Чорнопищук. 

Очолюване ним підприєм
ство всіляко сприяє  впрова
дженню передових техноло
гій у сфері якості, надаючи 
всебічну підтримку підприєм
ствам області в галузі метро
логії, стандартизації та сер
тифікації продукції, послуг і 
систем управління якістю. 

Як наголошували учасни
ки круглого столу, сьогодні, 
коли Україна визначилася з 
європейським шляхом роз
витку, проблема якості на
була особливої актуальнос
ті. Адже європейські правила 

та традиції істотно відрізня
ються від тих, до яких звикли 
вітчизняні виробники. Нині 
вони звикають до нових під
ходів, що формалізуються в 
численних змінах у законо
давстві, про які йшла мова на 
зустрічі.  

Про кожен із численних 
напрямків роботи підприєм
ства «Черкасистандартме
трологія»  розповіли заступ
ники директора підприємства 
Володимир Швецов та Олек
сандр Камша. Особливу ува
гу вони звернули на створену 
за останній час потужну ма
теріальнотехнічну базу під
приємства, зокрема, великі 
можливості випробувально
го центру, лабораторій, ор
гану з сертифікації систем 
управління, який акредито
ваний на відповідність ви

могам ISO/IEC 17021:2011. 
Його фахівці сертифікува
ли системи управління якіс
тю відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 9001:2009, у тому числі 
закладів охорони здоров’я, 
системи управління якістю 
медичних виробів на відпо
відність ДСТУ ISO 13485:2005 
та системи управління без
печністю харчових продук
тів на відповідність вимогам 
ДСТУ ISO 22000:2007.

Гості на власні очі побачи
ли, як живе й працює підпри
ємство. 

Перебуваючи на сторо
жі захисту прав споживачів, 
приміром, випробувальний 
центр ДП «Черкасистандарт
метрологія» лише протягом 
цього року виявив невідпо
відності в 98 зразках харчової 
продукції та продовольчої си
ровини і 13 зразках продукції 
легкої промисловості.

Підприємство постійно 
оновлює потужну базу устат
кування, що забезпечує не
обхідний рівень виконання 
метрологічних робіт та по
слуг. Щороку повірочні під
розділи здійснюють повір
ку близько 200 тисяч засобів 
вимірювальної техніки.

Слід зауважити, особли
ву увагу на підприємстві при
діляють кваліфікації персона
лу, адже найсучасніша техніка 
і нові технології без належних 
знань та досвіду працівників 
не дадуть очікуваного ефекту. 

Зелена 
картка
в досягненні
успіху
Хтосü влучíо íаçвав 
сåртиф³кац³ю, тобто оц³íку 
в³дпов³дíост³, çåлåíою карткою 
в досÿãíåíí³ усп³ху. ÄÏ 
«×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» 
уповíоважåíå М³í³стåрствоì 
åкоíоì³чíоãо роçвитку 
Україíи íа викоíаííÿ роб³т ³ç 
сåртиф³кац³ї продукц³ї. Нашу 
коìпåтåíтí³стü çасв³дчило 
Нац³оíалüíå аãåíтство ç 
акрåдитац³ї Україíи. Ниí³шíüоãо 
року çд³éсíåíо 257 роб³т ³ç 
сåртиф³кац³ї продукц³ї та 150 
— ç оц³íюваííÿ в³дпов³дíост³ 
тåхí³чíиì рåãлаìåíтаì. 

Особливе місце в нашій робо
ті займає сертифікація сис
тем менеджменту та сис

тем управління. Тільки нинішнього 
року сертифіковано десять систем 
управління якістю, в тому числі ме
дичних закладів, чотири системи 
управління безпечністю харчових 
продуктів, одну — екологічного ке
рування. Проведено 18 технічних 
наглядів за сертифікованими систе
мами управління.

Завдяки потужній випробуваль
ній базі та висококваліфікованим 
фахівцям щороку проходять відпо
відне випробування більше 3,5 ти
сячі зразків продукції. Нинішнього 
року виявлено невідповідності в 98 
зразках харчової продукції та 134 
зразках продукції легкої промисло
вості. Отож виробникам є над чим 
замислитися.

Із 3 січня 2015 року діє нова ре
дакція Закону України «Про стан
дартизацію», який передбачає при
ведення національної системи 
стандартизації у відповідність із єв
ропейською моделлю. В Україні вже 
прийнято 47 нових технічних регла
ментів, з яких 34 є обов’язковими 
до застосування.

Хотів би наголосити, що право 
підприємств на самостійність, яке 
випливає зі змін до національного 
законодавства, зовсім не означає 
вседозволеності, а змушує вивча
ти й застосовувати в своїй практиці 
прийняті в усьому світі правила гри. 
Цьому зокрема сприятиме й прак
тика надання послуг з перевірки 
технічних умов та змін до них, іншої 
практичної допомоги виробникам, 
яку надає ДП «Черкасистандартме
трологія».
З виступу çаступíика дирåктора 
ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» 

Володиìира ШВецоВа

З 1 січня 2016 року набуває чинності 
нова редакція Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяль

ність». Оновлений закон розмежовує 
регуляторні, наглядові та господарські 
функції у сфері метрології, розширює 
застосування механізмів акредитації, 
гармонізує законодавчі акти з європей
ськими. Разом з уже звичним процесом 
повірки передбачена необхідність зді
йснення калібрування засобів вимірю
вальної техніки. Підприємство до цього 
готове, адже калібрувальна лабораторія 
успішно пройшла відповідну акредита
цію. Значні кошти вкладено у придбання 
нових еталонів для калібрувальної лабо

раторії, розроблено методики калібру
вання. 

Щороку повірочні підрозділи підпри
ємства здійснюють повірку близько 200 
тисяч засобів вимірювальної техніки. Ра
зом з тим необхідно звернути увагу на 
те, що на тлі скасування з 2011 року пе
ревірок з державного метрологічного 
нагляду в області простежується стій
ка тенденція невиконання вимог зако
нодавства в частині повірки засобів ви
мірювальної техніки з боку несумлінних 
суб’єктів господарювання, особливо в 
сфері торговельнокомерційних опера
цій та розрахунків між покупцем і продав
цем. Зокрема на частині  автозаправних 

станцій використовують не повірені па
ливороздавальні колонки. На ринках об
ласті користуються багатьма не повіре
ними ваговимірювальними приладами, 
що призводить до порушення прав спо
живачів. У медичних закладах викорис
товують значну кількість терапевтичного 
та спеціального медичного устаткування, 
виготовленого більше 20 років тому, яке 
потребує систематичного обслуговуван
ня та контролю параметрів. Однак через 
слабке фінансування  закладів охорони 
здоров’я у медичній практиці застосову
ють прилади з непідтвердженими метро
логічними характеристиками. 

Усі ці та багато інших проблем по
требують врегулювання, над чим і пра
цюватимемо разом з підприємствами та 
установами. 

З виступу çаступíика дирåктора 
ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» 

олåксаíдра КаМШі 

ідсумки конкурсуП

Продукцію черкащан оцінили високо

ертифікаціяСруглий стілК

етрологіяМ

Найбільше нагород дісталося працівни
кам харчопрому. Дипломи переможців 
конкурсу за вироблену продукцію одер

жали підприємець В.М.Плужник (хліб «Коло
сок»), ПАТ «Золотоніський маслоробний ком
бінат» (сир твердий «Горіховий з фенугреком, 
зі смаком та ароматом волоського горіха»), 
ТОВ «Клуб Сиру» (сир «Сорочинський»), ПАТ 
«Юрія» (кефір «Домашній»), ДП «Роял Фрут 
Гарден Іст» ТОВ «Роял Фрут Гарден» (сидр 
«Яблучний»), ТОВ «ТамакоІнвест» (корюшка 
в’ялена).

Дипломи лауреатів конкурсу вручені ТОВ 

«ТамакоІнвест» (салака в’ялена) і ТОВ «Буас
сон Еліт» Бельведер Груп» (коктейль винний 
червоний «Дон Сангрія»).

У номінації «Промислові товари для на
селення» дипломом переможця нагородже
но ТОВ «Науковоінженерний центр «Сканер« 
(мікроскоп діагностичний Scaner «CALIPSO»  
МD500), у номінації «Товари виробничотех
нічного призначення — ПАТ «АЗОТ» (рідкі азот
ні добрива (КАС).

Також відзначили підприємство зі сфери 
послуг — ТОВ «Центр іноземних мов «ЙЕС!» — 
за навчання дітей та дорослих англійській мові. 

Наãороди коíкурсу одåржали, çокрåìа, ãолова правл³ííÿ  
ÏаТ «Золотоí³сüкиé ìаслоробíиé коìб³íат» Владислав 
Кул³í³ч, дирåктор ТоВ «Клуб Ñиру» Ñåрã³é Рåшåтíÿк та 

ãåíåралüíиé дирåктор ÏаТ «Юр³ÿ» В³тал³é Ïустов³т.

Якість, емоції, натхнення
Ï³д такиì ãаслоì проходив цüоãо раçу щор³чíиé 
Всåсв³тí³é дåíü ÿкост³, ÿкиé ³ роçпочав 
Європåéсüкиé тиждåíü ÿкост³. У раìках тижíÿ íа 
баç³ ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» в³дбувсÿ 
круãлиé ст³л. У íüоìу вçÿли участü пров³дí³ 
фах³вц³ п³дприєìства, студåíти проф³лüíих 
спåц³алüíостåé обласíоãо цåíтру та журíал³сти. 

У руслі вимог оновленого закону
Ïротÿãоì баãатüох рок³в ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» çд³éсíює 
тåхí³чíå обслуãовуваííÿ та рåìоíт çасоб³в виì³рювалüíої тåхí³ки 
ç подалüшою пов³ркою або ìåтролоã³чíою атåстац³єю. Маючи 
потужíу баçу устаткуваííÿ, ÿка пост³éíо оíовлюєтüсÿ, çабåçпåчуєìо 
високиé р³вåíü викоíаííÿ ìåтролоã³чíих роб³т та послуã. 


