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До високої якості — разом

Тенденції
Звіт голови облради
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Співпраця

Професійне свято

Нові підходи

Стандарти створюють довіру!
Під таким гаслом у приміщенні Національного органу стандартизації
в Києві відбувся міжнародний форум з питань стандартизації з
нагоди святкування Всесвітнього дня стандартів, у якому взяла
участь і делегація з Черкащини.

П

ро залучення бізнесу до робіт зі стандартизації, гармонізації міжнародних стандартів,
діяльність технічних комітетів, підсилення інституційної спроможності
національного органу стандартизації
йшлося під час круглого столу «Поточний стан технічного регулювання в Україні», що відбувся у рамках
форуму. В заході взяли участь представники влади, бізнес-асоціацій,
технічних комітетів стандартизації.

З Днем працівника стандартизації та метрології України привітали й колектив ДП «Черкаси
стандартметрологія». За словами
директора ДП «Черкасистандартметрологія» Михайла Чорнопищука,
незважаючи на непростий рік, підприємству є чим пишатися. Головна
заслуга в цьому трудового колективу, фахівців, які щоденною наполегливою працею роблять свій важливий внесок у спільний результат.

Підприємство завжди було і залишається багатим на професіоналів
своєї справи. Підтвердженням цьому є численні нагороди, які з нагоди професійного свята вручено кращим працівникам.
Так, подяки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та почесні грамоти Черкаської
облдерж
адміністрації та обласної
ради цього дня отримали одинадцять фахівців.
Грамотами Федерації профспілок області та почесними грамотами
обкому профспілки машинобудівників та приладобудівників нагородили
15 працівників.

Пропонує фонд НД

Інформований — отже озброєний
В Україні тривають широкомасштабні заходи
з реформування сфери технічного регулювання.
Ключовими принципами перебудови
всієї системи технічного регулювання і
стандартизації є прозорість, відкриті відносини
з бізнесом і якісний сервіс. Для реалізації цих
принципів необхідні ефективні маркетингові
рішення. Саме такі рішення нині й упроваджують
Національний орган стандартизації,
відповідні міністерства та відомства.

З

а останні півтора
роки реформа системи технічного регулювання досягла значних
результатів. Затверджені
базові закони й підзаконні акти, здійснений перехід від обов’язкової сертифікації пострадянського
зразка до європейської
системи оцінки відповідності техрегламентам. Застарілі ГОСТи перестали бути обов’язковими: у
2015-2016 роках скасовано понад 15700 радянських стандартів, з них понад 12000 розроблених до
1992 р. У рамках реформи прийнято більше 5283
національних стандарти, з
яких 4968 гармонізовано з
європейськими та міжнародними. Нині національний фонд нормативних
документів (НД) становить 34320, з них гармонізовано з міжнародними
та європейськими понад
11000 НД.
Серед проблем, які
стоять перед бізнесом
в Україні, не тільки вирі-

приємствам (підприємцям)
регіону з питань стандартизації, метрології та сертифікації. Особливу увагу
фахівці відділу приділяють
інформуванню виробників
про прийняття, скасування
та чинність нормативних
документів, зміни до них.
Фонд
нормативної

з них кількість міжнародних
та європейських стандартів,
прийнятих як національні
кількість прийнятих
національних стандартів

шення фінансових питань,
пов’язаних із переоснащенням і модернізацією
підприємств відповідно до
сучасних умов, а й інформованість та оперативне
реагування на законодавчі
зміни, які стосуються виробництва продукції.
На Черкащині державну
політику у сфері технічного
регулювання
забезпечує
ДП «Черкасистандартметрологія». Відділ стандартизації та інформаційного
забезпечення
підприємства надає методичну та
практичну допомогу під-

документації ДП «Черкасистандартметрологія» на паперових носіях
сьогодні нараховує більше 22000 найменувань
нормативних документів,
які регламентують випуск продукції і надання
послуг у всіх галузях народного
господарства.
Використовуючи
значний інформаційний потенціал, фонд НД надає
суб’єктам господарювання регіону такі послуги:
інформує про прийняття, скасування, та
чинність нормативних до-
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кументів і наявність змін
до них;
розповсюджує офіційні копії нормативних
документів на паперових
носіях;
актуалізує фонди НД
підприємств;
здійснює абонементно-інформаційне обслуговування підприємств.
Керуючись
Законом
України «Про стандартизацію» та комплексом
основоположних стандартів національної системи
стандартизації, ДП «Черкасистандартметрологія»
виконує перевірку, перегляд технічних умов та змін
до них на продукцію (послуги), розроблені вітчизняними виробникам, усіх
галузей промисловості та
надає практичну допомогу виробникам, які освоюють виробництво продукції, з питань розробки,
оформлення, викладення,
узгодження технічних умов
на нові види продукції, постановки продукції на виробництво, впровадження
технічних регламентів та
сучасних вимог до маркування продукції.
Детальнішу інформацію можна отримати у
відділі стандартизації та
інформаційного забезпечення (начальник відділу
Смоліна Тетяна Леонідівна (тел. 0472 37-15-44),
fond@st.ck.ua

вимагають
нового
устаткування

Бельгійська делегація на чолі з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Королівства Бельгія в Україні Люком
Якобсом відвідала Черкащину.
Представники бізнесу
Бельгії зустрілися з черкаськими
підприємцями, щоб налагодити торговельні
зв’язки та взаємовигідну співпрацю. У заході
взяли участь і представники
ДП «Черкасистандартметрологія».
к розповів заступник директора підприємства Володимир Швецов, відбулися переговори з торговим представником королівства
Бельгія Тетяною Коротіч. Розмова стосувалася
налагодження контактів з бельгійськими виробниками та постачальниками.
У зв’язку з розширенням сфери акредитації
ДП «Черкасистандартметрологія» зацікавлене зокрема у придбанні випробувального обладнання
для лабораторії продукції легкої промисловості,
де відбувається випробування засобів індивідуального захисту. Його мають намір закупити найближчим часом.

Я

Безпечність продуктів

Сферу акредитації
планують розширити
Випробувальний центр
ДП «Черкасистандартметрологія найближчим
часом планує розширити сферу акредитації.
Як розповів директор держпідприємства
Михайло Чорнопищук, йдеться про
запровадження методу імуноферментного
аналізу.
е розширить можливості випробувального
центру в проведенні випробувань харчової
продукції на відповідність Державним гігієнічним правилам і нормам «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах».
Нині випробувальний центр ДП «Черкаси_стандартметрологія пропонує виробникам широкий
спектр досліджень харчової продукції та продовольчої сировини. Центр має атестат акредитації міжнародного зразка, визнаний Європейською корпорацією з акредитації та Міжнародною асоціацією з
акредитації лабораторій, оснащений сучасним обладнанням, яке дає змогу визначати показники якості та безпеки інструментальними методами в прий
нятні терміни.

Ц

Семінар

З новою версією стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги» виробники області ознайомилися на семінарі,
який організувало ДП «Черкасистандартметрологія».
Декан Інституту підвищення кваліфікації фахівців у галузі
технічного регулювання та споживчої політики Одеської
академії технічного регулювання та якості Віра Домницька
докладно проаналізувала основні відмінності нової версії
стандарту від попередньої, а також нові підходи до управління
документацією й управлінню ризиками на підприємстві.

О

сновна мета змін стандарту полягає в необхідності
зосередитися на управлінні процесами. Одним із важливих нововведень є відхід від
класичних коригувальних та запобіжних дій. Замість цього,
нова версія стандарту пропонує

застосовувати модель управління ризиками. Також уводиться поняття «контекст діяльності організації». Воно передбачає
більш широкі рамки дії системи
менеджменту якості, зокрема
врахування низки зовнішніх та
внутрішніх факторів, які можуть

впливати на систему і її стійкість.
Як зазначив директор ДП
«Черкасистандартметрологія»
Михайло Чорнопищук, фахівці
підприємства готові допомагати
виробникам не лише консультативно та інформаційно, а й практично: сприяти запровадженню
систем управління якістю на виробництві, проводити їх сертифікацію, а також всіляко вдосконалювати організацію цих процесів.
Для цього підприємство має необхідну акредитацію в НААУ, висококваліфікований персонал та
потужну випробувальну базу, а
тому відкрите для співпраці.

Сторінку підготував Роман Кирей

Запобігати ризикам — значить управляти ними

