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До високої якості — разом
ідсумки конкурсуП

Нàïåрåдодн³ новор³чнèх ñвяò у 
ÄÏ «×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я» 
одåржàëè нàгородè ïåрåìожц³ 
рåг³онàëüного åòàïу конкурñу 
дèòячого ìàëюнкà «Я хочу 
жèòè в як³ñноìу ñв³ò³». 

Цьогоріч на розгляд журі було 
представлено майже дві со-
тні робіт юних художників. З 

них до списку призерів конкурсу по-
трапили кращі 35, — розповів керів-
ник ДП «Черкасистандартметрологія» 
Михайло Чорнопищук. — Переможців 
визначали за трьома номінаціями: 
«Я пізнаю якісну продукцію», «Ми — 
архітектори якісного світу» та «Кра-
щий плакат на споживчу тематику», 
а також за трьома віковими катего-
ріями: 5-8 років, 9-12 років та 13-17 
років. Тож, відповідно до рішення ре-
гіонального конкурсного журі, перше 
місце посіли — 9, друге — 13, третє 
— 13 осіб. 

Конкурс на Черкащині проходив, 
як завжди, активно. Свої творчі робо-
ти презентували школярі Черкасько-
го, Чигиринського, Христинівського, 
Чорнобаївського, Звенигородсько-
го, Драбівського, Тальнівського, Зо-
лотоніського, Монастирищенського 
та Смілянського районів, міст Золо-
тоноша, Умань та Черкаси. Слід зау-
важити, що одну з учасниць конкурсу 
відзначили й на всеукраїнському рів-
ні. Вихованка Тальнівського район-
ного будинку дітей та юнацтва Ірина 
Піскунова виборола перше місце у 
номінації «Кращий плакат на спожив-
чу тематику» у віковій категорії 13-17 
років. Перемогу їй принесла творча 

робота «Україна — чиста країна». 
Михайло Чорнопищук особис-

то вручив дипломи юним талантам. 
Він зауважив, що виховання в дітей 
усвідомленого ставлення до якос-
ті й безпечності продукції та форму-
вання відповідної громадської думки 
— один із найважливіших напрямків 
роботи держпідприємства. Адже діти 
— це майбутнє держави. 

Підтримати та привітати пере-
можців на урочисту церемонію завіта-
ли батьки та вчителі, які допомагають 
розвивати художній хист школярів та 
організувати конкурс на місцях. 35-
ти переможцям та призерам конкур-
су ДП «Черкасистандартметроло-
гія» підготувало в подарунок  фарби, 
олівці, папір, пензлики та солодощі. 

Учасникам з віддалених районів об-
ласті подарунки вручать в освітніх за-
кладах за місцем проживання. По за-
вершенню церемонії нагородження 
дітям подарували запальний танок 
від хореографічного колективу Чер-
каського міського багатопрофільного 
молодіжного центру та запросили до 
солодкого столу. Гарним сюрпризом 
для юних художників став смачний 
торт, який приготували майстрині 
ТОВ «Світ ласощів». За словами ор-
ганізаторів, роботи переможців кон-
курсу тепер прикрашатимуть одне з 
навчальних приміщень держпідпри-
ємства. Тож надалі арт-виставка на-
дихатиме учасників нарад, семінарів 
та навчань вдосконалювати свої зна-
ння та робити цей світ ще якіснішим.

В Україні 
запровадили
сертифікацію 
продуктів 
харчування
Вåрховнà Рàдà ухвàëèëà çàкон «Ïро 
внåñåння çì³н до Äåкрåòу Кàб³нåòу 
ì³н³ñòр³в Укрàїнè «Ïро ñòàндàрòèçàц³ю 
³ ñåрòèф³кàц³ю», що ïåрåдбàчàє 
вïровàджåння добров³ëüної ñåрòèф³кàц³ї 
хàрчовèх ïродукò³в нà òåрèòор³ї 
Укрàїнè дëя åкñïорòнèх оïåрàц³é, 
обов’яçковà ñåрòèф³кàц³я якèх буëà 
ñкàñовàнà рàн³шå. Зàкон ñïряìовàнèé 
нà çняòòя òåхн³чнèх бàр’єр³в дëя 
укрàїнñüкèх вèробнèк³в-åкñïорòåр³в. 

Як наголошується у пояснювальній за-
писці, з метою зняття технічних бар’єрів 
у торгівлі з країнами СНД передбача-

ється проведення добровільної сертифікації 
харчових продуктів і продовольчої сировини 
органами з сертифікації у державній систе-
мі сертифікації. Це положення не суперечить 
європейській практиці, оскільки в країнах ЄС 
існують органи з добровільної сертифікації 
харчових продуктів, які не відносяться до вете-
ринарної або санітарної служби.

Закон України №1602-VII «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо харчових продуктів» був ухвалений у лип-
ні 2014 року. З набуттям чинності цього закону 
підприємства втратили можливість проведен-
ня добровільної оцінки відповідності харчових 
продуктів у державній системі сертифікації.

Будувати 
добротно, 
енергоефективно
Фàх³вц³ ÄÏ 
«×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я» 
вçяëè учàñòü у б³çнåñ-çуñòр³ч³ 
«Буд³внèцòво. Рåìонò. 
Будìàòåр³àëè», оргàн³çувàëà 
яку ×åркàñüкà òоргово-
ïроìèñëовà ïàëàòà. 

Особливу увагу учасники зу-
стрічі зосередили на сучас-
них вимогах до проектуван-

ня та будівництва з використанням 
енергоефективних технологій, бу-
дівництва власного житла та комер-
ційних об’єктів, їхнього утеплення і 
термомодернізації, використання 
легких сталевих конструкцій у про-
мисловому та цивільному будівни-
цтві. 

Виробники обмінялися досві-
дом, знайшли нових партнерів та 
ознайомилися з можливостями 
розширення бізнесу. Мова йшла й 
про необхідність додержання ви-
мог чинного законодавства Украї-
ни в галузі будівництва й архітек-
тури. Присутні на зустрічі фахівці  
ДП «Черкасистандартметроло-
гія» поінформували про потенційні 
можливості державного підприєм-
ства в частині надання інформацій-
них послуг та проведення робіт з 
оцінки відповідності. Вони зазна-
чили, що випробувальний центр 
ДП «Черкасистандартметрологія» 
має у своєму складі сучасну випро-
бувальну лабораторію будівельних 
матеріалів, виробів і конструкцій та 
випробувальну лабораторію техно-
логічного обладнання для промис-
ловості.

Такі навчальні екскурсії ста-
ли традиційними. Під час відві-
дин підприємства студенти за-

кріплюють одержані у виші знання, 
знайомляться з практикою їхнього 
застосування. Плідним було спілку-
вання зокрема з начальником секто-
ру перспективного розвитку Вален-
тиною Ананьєвою, яка в своїй лекції 
розповіла про впровадження стан-
дартів ISO серії 14000. Саме вони 
забезпечують організаціям усіх типів 
— як приватного сектора, так і дер-
жавного — структуру, методологію 
і засоби для управління наслідками 
їхньої діяльності для навколишнього 
середовища.

Як відмітила Валентина Дмитрів-
на, студенти сьогодні — це провідні 
фахівці підприємств регіону завтра, 
і саме молодь має просувати на під-
приємствах регіону ідею впрова-
дження сучасних систем управління 
як обов’язкової умови розвитку біз-
несу в майбутньому.

Особливу зацікавленість викли-
кав огляд випробувального центру, 
який акредитований Національним 
агентством з акредитації України.  
Керівник підрозділу Світлана Со-
тник детально розповіла майбутнім 
екологам про потенційні можливос-
ті центру, який оснащений сучасним 
устаткуванням і укомплектований ви-
сококваліфікованим персоналом.

У ході екскурсії студенти від-
відали випробувальну лаборато-
рію харчової продукції та продукції 
легкої промисловості. Їх ознайоми-
ли з основними принципами мето-
дів аналізу харчової продукції, про-
довольчої сировини, посуду, мийних 
засобів, парфумерно-косметичних 
виробів, продукції легкої промисло-
вості. 

Фахівці випробувального центру 
розповіли студентам про важливість 
та необхідність контролю за показ-
никами якості та безпеки як готової 
продукції, так і сировини.

У ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся науково-прак-
тичний семінар на тему «Робота метрологічних служб під-
приємств в умовах дії нової редакції Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність». Вимоги нормативно-
правових актів, які реалізують положення Закону». Про потен-
ційні можливості ДП «Черкасистандартметрологія» у наданні 
допомоги підприємствам у питаннях метрології розповів ди-
ректор Михайло Чорнопищук. Із лекцією про нові вимоги до 
метрологічних служб виступив кандидат фізико-математич-
них наук, завідувач кафедри Інституту підвищення кваліфікації 
фахівців галузі технічного регулювання та споживчої політики 
Одеської державної академії технічного регулювання і якості 
Анатолій Коцюба.

На семінарі розглянуті питання трансформації метрологіч-

ної служби згідно з положеннями нового закону, повірки і калі-
брування засобів вимірювальної техніки та оцінки їхньої відпо-
відності та інші практичні питання. 

*  *  *
У ДП «Укрметртестстандарт» відбувся семінар-нарада 

«Реформування національної системи технічного регулюван-
ня. Правові та організаційні засади стандартизації в Україні. 
Шляхи вирішення проблемних питань, що виникають при пе-
ревірці технічних умов та формуванні головного і регіональ-
них фондів технічних умов». У заході взяли участь і фахівці 
ДП «Черкасистандартметрологія». Семінар відбувався в ре-
жимі круглого столу. По завершенню доповідей відбулося об-
говорення кожного питання та вироблено рекомендації для 
подальшої роботи.

Дипломи юним талантам
родбезпекаП

а часіНадри на завтраК

Поєднуючи теорію з практикою
ÄÏ «×åркàñèñòàндàрòìåòроëог³я» в³дв³дàëè 
ñòудåнòè Нàвчàëüно-нàукового ³нñòèòуòу 
ïрèроднèчèх нàук ×åркàñüкого дåржàвного 
ун³вåрñèòåòу ³ìåн³ Б.Хìåëüнèцüкого. 
Цå нå ïåршà нàвчàëüнà åкñкурñ³я 
ìоëод³, якà овоëод³вàє дèñцèïë³нàìè 
охоронè нàвкоëèшнüого ñåрåдовèщà. 

авчаються фахівціН

Нові вимоги до метрологічних служб


