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Профорієнтація

Студенти та учні середніх спеціальних навчальних закладів — часті
гості ДП «Черкасистандартметрологія». Ось і недавно студенти
Навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького
ознайомилися з роботою випробувального центру підприємства.

Н

чись новим, сучасним устаткуванням.
Тут
працюють
висококваліфіковані
спеціалісти, які й випробовують надані зразки продукції багатьох галузей
на відповідність державним стандартам, технічним регламентам та іншим
нормативним документам, як національним, так і гармонізованим з європейськими, використовуючи сучасні
методи випробувань. Начальник випробувального центру харчової продукції та продовольчої сировини Світлана Сотник ознайомила студентів, які

навчаються за напрямком «Хімія», з
основними методами випробувань.
Не менш цікавою була екскурсія
учнів Смілянського коледжу харчових
технологій Національного університету
харчових технологій. Спочатку перед
ними виступив заступник директора
з метрології Олександр Камша, який
розповів про зміни в законодавстві
України у сфері метрології та ознайомив з потенційними можливостями ДП
«Черкасистандартметрологія». Він зокрема зауважив, що раніше у вітчизняній практиці основною процедурою
роботи з вимірювальними приладами
була їхня повірка з визначенням похибки вимірювань, а тепер на перше
місце виходить калібрування з розрахунками невизначеності. Калібрування — це більш інформативний процес,
ніж повірка, але й технічно складніший.
Калібрувальна лабораторія підприємства акредитована на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
Багато цікавого та повчального молодь знайшла для себе у науково-технічному відділі повірки і калібрування
засобів вимірювальної техніки теплофізичних та електричних величин, відділі
повірки й калібрування засобів вимірювальної техніки механічних та геометричних величин, секторі з ремонту і
обслуговування засобів вимірювальної
техніки та медичного обладнання. Студенти поставили фахівцям запитання,
які свідчать про глибокий інтерес до
галузі метрології, й одержали вичерпні
відповіді. Отримана інформація допоможе майбутнім спеціалістам прийняти обґрунтовані рішення з подальшого вибору професії. Профорієнтаційні
екскурсії є однією з найефективніших
форм ознайомлення молоді з виробництвом, технікою і технологічними
процесами.

Випробування

Тут перевірять якість вирощеного зерна
Випробувальним центром
ДП «Черкасистандартметрологія» проводиться
випробування зерна та продуктів його
переробки вимогам чинного законодавства
й нормативної документації.

Ц

ентр
акредитований
Національним
агентством
з акредитації України на відповідність вимогам
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, оснащений сучасним обладнанням, яке дає змогу проводити визначення показників
якості та безпеки інструментальними методами в терміни,

Торік на території
області функціонувало
25 готелів і аналогічних
засобів розміщування
та 43 спеціалізовані
засоби розміщування, які
перебували на балансі
юридичних осіб.

прийнятні для замовників. Термін проведення робіт від 4 до
24 год., залежно від часу надходження зразків та завантаженості лабораторії.
Також проводяться випробування ріпаку за вмістом ерукової кислоти та глюкозинолатів.
Крім того, ДП «Черкасистандартметрологія» надає допомогу в організації випробувань продукції на вміст генетично
модифікованих організмів (ГМО). Випробування проводяться в державних акредитованих лабораторіях. Звертатися за
адресами: м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, тел. (0472) 45-30-52;
м.Умань, вул.Смідовича, 43, тел. (0244) 3-50-40.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ.

Послуги
ті ж,

але дешевші
Зміни законодавства
України та бажання
виробників розширити ринки
збуту продукції в Європі
спонукають їх до сертифікації
систем управління.

Т

акі послуги пропонують багато органів з сертифікації, які
акредитовані у вітчизняних або
іноземних агентствах з акредитації. Серед них — орган з сертифікації систем управління ДП «Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації», який акредитований Національним агентством з акредитації
України (НААУ). ДП «Черкасистандартметрологія» проводить сертифікацію систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 у
сферах: харчова промисловість та
переробка тютюну, послуги у сфері
охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги; сертифікацію систем управління якістю виробів медичних відповідно до вимог ДСТУ
ISO 13485:2005; систем управління безпечністю харчових продуктів
(НАССР) відповідно до вимог ДСТУ
ISO 22000:2007. Враховуючи визнання НААУ з боку Європейської кооперації з акредитації, сертифікати,
видані ДП «Черкасистандартметрологія» на системи управління на відповідність зазначеним вище стандартам, визнають у країнах-членах
Європейської кооперації з акредитації.
Також звертаємо увагу, що вартість надання послуг в органах з сертифікації, акредитованих в іноземних
агентствах з акредитації, є досить
високою у порівнянні з вартістю послуг, які надає ДП «Черкасистандартметрологія». Керівництво підприємства з розумінням ставиться
до проблем операторів ринку, враховує нестабільну економічну ситуацію в нашій країні та запрошує до
співпраці у сфері сертифікації систем управління.
Надія
Лесечко,
начальник відділу з
підтвердження відповідності
систем менеджменту

Сфера послуг

«Безкатегорійні» готелі — поза законом
Встановлення
категорії
здійснює спеціальний упов
новажений орган: комісія
Мінекономрозвитку. На території Черкаській області такі роботи організовує орган з сертифікації
ДП «Черкасистандартметрологія», який призначений міністерством для виконання робіт у державній
системі сертифікації.
Щоб не порушувати закон,
власникам готельних об’єктів

К

рім того, послуги з тимчасового проживання населенню надавали фізичні
особи-підприємці у 50 готелях
та один спеціалізований засіб
розміщування. Такі дані наводять у головному управлінні
статистики в Черкаській області. Серед згаданих об’єктів категорію «1 зірка» мають 4 заклади, «2 зірки» — 3 заклади, «3
зірки» — 16 закладів, «4 зірки»
— 3 заклади, решта 49 закладів
— «без категорій».
Однак, звертаємо увагу, що
у відповідності з чинним законодавством (стаття 19 Закону України від 15.09.1995
№324/95-ВР «Про туризм»),
надавати послуги з розміщення (проживання) громадян без
наявності свідоцтва про вста-
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Cертифікація

Побачити на власні очі

авчальна екскурсія почалася
спілкуванням із заступником директора з підтвердження оцінки відповідності та стандартизації Володимиром Швецовим. Він розповів
про основні напрямки діяльності підприємства — надання послуг у сфері
стандартизації, метрології, сертифікації продукції, послуг і систем управління якістю. Власний випробувальний
центр, який акредитований Національним агентством з акредитації України, стрімко розвивається, оснащую-

5

новлення відповідної категорії
закладу заборонено. Власник
готелю зобов’язаний розмістити на фасаді будівлі знак категорії об’єкта із зазначенням
свідоцтва про встановлення категорії, його серії та номера.

потрібно врегулювати це питання. Для цього слід надіслати заяву про встановлення відповідної категорії готелю в
ДП «Черкасистандартметрологія».
Оцінювання відповідності готелю вимогам певної категорії
встановлюються за результатами добровільної сертифікації
послуг з тимчасового розміщення (проживання).
Орган з сертифікації надсилає документи про результати
оцінювання готелю та пропо-

зиції щодо встановлення йому
відповідної категорії комісії зі
встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення.
З переліком документів, які
ДП «Черкасистандартметрологія» надсилає комісії Мінекономрозвитку зі встановлення
категорій готелям, можна ознайомитися на сайті www.st.ck.ua.
Додаткову
інформацію
можна отримати телефонами: (0472) 361215, 361217.

у відповідності з чинним законодавством

надавати послуги з розміщення (проживання)
громадян без наявності свідоцтва про встановлення
відповідної категорії закладу заборонено.

