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Стан економіки Черкащини, як
і України в цілому, на початку
цього року переконує в тому,
що, незважаючи на труднощі, ми
рухаємося вперед. Сприяє цьому
й робота нашого підприємства.
Ми працюємо на розвиток, чого
бажаємо всім нашим партнерам
та колегам.

Д

ля ДП «Черкасистандартметрологія» минулий рік був вдалим. Дуже потужно працює
наш випробувальний центр. Перевіркою Нацагентства з акредитації
України нещодавно підтверджено
його компетентність. У лабораторіях майже на 20 відсотків збільшилася кількість досліджених зразків.
Зокрема активно співпрацювали з
Міністерством оборони, яке уповноважило нашу лабораторію легкої промисловості моніторити якість
взуття, одягу та тканин, які постачають для військових потреб. Великий комплекс робіт проведено щодо
сертифікації систем управління різних напрямків.
Сьогодні перед кожним вітчизняним підприємством стоїть складне
питання. Чи готові ми до виконання
вимог євростандартів, нових технічних регламентів і нового законодавства?
Філософія європейських стандартів і технічних регламентів передбачає їх добровільне застосування —
без примусу і тиску контролюючих
органів. Втім за таку свободу дій доводиться платити посиленою відповідальністю. На жаль, не всі це поки що
зрозуміли, а дехто сподівається цього уникнути. Тим часом відповідати за
серйозні порушення доведеться не
символічними штрафами, а серйозними санкціями, здатними похитнути
будь-яке підприємство. Згідно з Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» підприємстваоператори ринку харчових продуктів
повинні мати запроваджену систему
HACCP, яка дає змогу контролювати
критичні точки на виробництві. А це
не так просто і швидко, адже її потрібно розробити й запровадити, виконувати вимоги стандартів, в тому
числі — до виробничих та побутових
приміщень, технічного устаткування. Прикро, що чимала когорта під-

Шляхом євроінтеграції

на часі

Знаємо,
можемо,
допоможемо
приємств ще чогось вичікує, хоч уже
давно потрібно діяти. Ще є час підготуватися до змін. Наше підприємство має потужний фаховий рівень та
сучасну матеріально-технічну базу і
готове допомагати виробникам гідно
пройти цей шлях становлення.
Утім, маємо й колективи підприємств-піонерів, які вже давно пройшли цей шлях і зрозуміли: аби конкурувати в Європі й світі — потрібно
грати за єдиними правилами. Вони
вже досягли відчутних результатів. Серед таких — ПАТ «Миронівський хлібопродукт» і ряд підприємств молочної групи, зокрема Канівська філія ТОВ
«Клуб сиру», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат», ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» і ПАТ
«Юрія». Окремі з них уже отримали
квоти й реалізовують свою продукцію
в ЄС. Хочу також відзначити невелике,
але дуже динамічне підприємство ПП
«Імперіал плюс», яке випускає продукти переробки молока. Навіть у такий
непростий час воно розвивається і будується, освоює новий напрямок. Це
— чудовий приклад для наслідування.
Зазначу, що торік ми були включені до програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною
та Європейським союзом». У рамках програми передбачена допомога з фінансування лабораторій,
які проводять оцінку відповідності продукції технічним регламентам.
Від Європейського союзу, в рамках виконання угоди про фінансування програми нашому підприємству виділено майже 3 млн. грн. на
дооснащення та переоснащення лабораторії легкої промисловості для
проведення випробувань згідно з

Метрологія —
на захисті людини

У
вимогами європейських стандартів.
Тож сподіваємося, що вже у І півріччі закупимо необхідне устаткування.
Пошук нових ринків збуту за ме
жами країни змушує багатьох вітчизняних виробників по-новому замислитися над питаннями сертифікації
своєї продукції. На жаль, багато підприємств і організацій області чомусь
упевнені, що для виходу на ринки Євросоюзу або світові ринки потрібно
обов’язково сертифікувати систему
управління в іноземному органі з сертифікації. Відповідально заявляю: для
постачання продукції за кордон сертифіковану в Україні систему управління додатково сертифікувати в іноземному органі зовсім не обов’язково. Є
багато прикладів, коли підприємства
харчової промисловості в області й
Україні успішно постачають продукцію
з українським сертифікатом, виданим
ДП «Черкасистандартметрологія», до
Канади, США, Ізраїлю, Арабських країн і країн Європи. Водночас трапляються випадки, коли дійсно замовник
вимагає сертифікат якоїсь конкретної країни чи навіть лабораторії. Такі
умови часом прописують у відповідних контрактах. Проте це не означає,
що вирішувати ці проблеми потрібно
самотужки чи за допомогою різного роду «ділків», яких останнім часом
на ринку послуг значно побільшало.
Фахівці ДП «Черкасистандартметологія» запропонують вам найбільш оптимальний, економний та простий шлях,
як це зробити, адже на підприємстві
мають відповідну кваліфікацію і досвід, знають тонкощі роботи зарубіжних колег.
Михайло Чорнопищук,
директор ДП «Черкасистандартметрологія»

До уваги операторів ринку харчових продуктів!

Щоб продукція була безпечною
З

гідно вимог статті 20
Закону України «Про
основні принципи та
вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» оператор ринку харчових продуктів зобов’язаний
розробляти, вводити в дію
та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних
факторів
та контролю у
критичних точках (система
НАССР), а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування
постійно діючих процедур,
що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб,
які є відповідальними за ці
процедури, під час виробництва та обігу харчових
продуктів.
З прикінцевих положень
вимоги пункту 2 частини другої статті 20 Закону
України набирають чинності для:
потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі
яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), — через три роки
з дня, наступного за днем
опублікування цього Закону
(з 20.09.2017 року);

потужностей, які провадять діяльність з харчовими
продуктами, у складі яких
відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), — через чотири роки
з дня, наступного за днем
опублікування цього закону
(з 20.09.2018 року);
малих потужностей —
через п’ять років з дня, наступного за днем опублікування цього закону (з
20.09.2019 року).
Оператори ринку в разі
порушення вимог статті 64 ч.1, п.4 Закону України «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»
несуть відповідальність у
межах діяльності, яку вони
здійснюють.
У зв’язку з чисельними
запитами операторів ринку
харчової продукції ДП «Черкасистандартметрологія» за
участю головного управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області, як
гостя семінару, 22 лютого
2017 року провело науковопрактичний семінар на тему:
«Новітнє харчове законодавство України. Державне регулювання якості та безпечності харчових продуктів.
Маркування. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та
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об’ємом у готову упаковку.
Система НАССР». Семінар
викликав широку зацікавленість і на ньому були присутні понад 50 осіб.
Проведення
семінару викликане змінами у вітчизняному
законодавстві у сфері розроблення,
виробництва,
реалізації,
контролю харчової продукції, прийняттям нових Законів України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових
продуктів»,
«Про
стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку
відповідності», нових технічних регламентів, для забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної
продукції, та обов’язкове
впровадження
системи
НАССР на харчових підприємствах.
Захід проводився з метою інформування операторів ринку харчової продукції
щодо їх діяльності в умовах здійснення Держпродспоживслужбою
України державного нагляду за
дотриманням санітарно-гігієнічного законодавства,
діючих нормативно-правових актів, контролю безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, державного, ринкового
контролю за впроваджен-

ням постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР та визначення
відповідальності операторів
ринку харчової продукції за
правопорушення
законодавства у разі виготовлення та реалізації продукції,
яка не відповідає вимогам
нормативно-правових актам та чинного законодавства.
Фахівці ДП «Черкаси
стандартметрологія»
інформували присутніх щодо
послуг, які надає підприємство, у сфері стандартизації з питань чинного
законодавства, прийнятих
технічних регламентів та
стандартів,
розробки,
оформлення, викладення,
узгодження технічних умов
на нові види продукції, постановки продукції на виробництво, послуг з повірки та калібрування засобів
вимірювальної техніки, у
сфері оцінки відповідності, проведенні сертифікації
харчової продукції, атестації лікеро-горілчаного виробництва, компетентним
персоналом, який має кваліфікацію аудиторів і великий досвід роботи стосовно незалежної оцінки
харчової продукції, проведення незалежного аудиту
стосовно виготовлення та
реалізації продукції.

медичних закладах під час діагностики
та лікування хворих особливого значення
набуває точність вимірювань. Саме цього
й вимагають Закон України «Про метрологію
та метрологічну діяльність», який набрав чинності у 2016 році, та низка інших нормативно-правових актів у сфері метрології. Медичні прилади та обладнання, які використовують
у лікувальних закладах, повинні проходити повірку (перевірку на відповідність встановленим
вимогам щодо метрологічних характеристик)
через міжповірочні інтервали або контроль вихідних параметрів. Сьогодні у сфері охорони
здоров’я використовують достатньо великий
парк приладів та апаратів, і всі вони повинні
забезпечувати високий рівень захисту пацієнтів, медичного персоналу, а також відповідати заданим характеристикам виробника. На
жаль, у медичних закладах області 70 відсот
ків медичних апаратів та устаткування давно
відпрацювали свій ресурс і не відповідають
сучасним стандартам, а вимоги метрологічних
норм та правил не завжди виконують.
Повірки, калібрування медичних засобів
вимірювальної техніки та перевірка обладнання на відповідність технічним характеристикам — це і є завданням ДП «Черкасистандартметрологія».
Користь від проведення контролю вихідних параметрів медичної апаратури — очевидна, адже при цьому проводиться регулювання та ремонт обладнання, що відчутно
сприяє якості, ефективності лікування та достовірності діагностики.
Сектор з ремонту й обслуговування засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання ДП «Черкасистандартметрологія»
є єдиним в області державним структурним
підрозділом, який виконує ці види робіт і має
для цього спеціальне обладнання, підготовлений персонал з напрацьованим досвідом виконання цих робіт. Торік підприємство провело повірку, перевірку вихідних параметрів та
ремонт понад 10 тисяч медичних приладів та
обладнання в лікарнях усієї області. Як виявилося, 5 відсотків рентгенівського обладнання
експлуатують із порушенням показників вихідних параметрів, визначених нормативними
документами. У грудні минулого року працівники підприємства взяли активну участь у демонтажі та заміні устаткування в десяти рентгенівських кабінетах області.
Сектор з ремонту й обслуговування засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання виконує не тільки для лікувальних
установ, а й для інших підприємств та організацій, незалежно від форм їх власності, такі
види робіт:
- ремонт засобів вимірювальної техніки та лабораторного обладнання;
- монтаж та демонтаж обладнання;
- вимірювання опору ізоляції електричного
обладнання;
- розтікання опору на основних заземлювачах
та заземленнях магістралей і устаткування;
- вимірювання повного опору петлі «фазануль».
Електричні вимірювання проводяться з метою перевірки відповідності параметрів електричних мереж чинним встановленим нормам,
а також з метою недопущення нещасних випадків.
Завжди є затребуваною й повірка лічильників води та тепла, адже нинішні тарифи змушують багатьох задуматися про необхідність його
точного обліку. Через технічне обслуговування
та регулювання у 2016 році пройшло майже 8,5
тис. лічильників. Фахівці сектору також надають
висновки про технічний стан обладнання для
проведення його списання як застарілого чи
такого, що не підлягає ремонту. Проводять вилучення брухту дорогоцінних металів зі списаного обладнання та здають його до переробних
підприємств. Значна кількість населення звертається до спеціалістів підрозділу за консультаціями та з приводу ремонту апаратів для вимірювання артеріального тиску.
ДП «Черкасистандартметрологія» запрошує до співпраці керівників підприємств, установ, власників приватних фірм, широких мас
населення. Не зволікайте і звертайтесь до наших фахівців. Для вирішення проблем ми пропонуємо дієві механізми, а не створюємо лише
видимість. Ми саме те підприємство, яке уміє,
знає й професійно виконує будь-які роботи.
Олександр КАМША,
заступник директора з питань метрології
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