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До високої якості — разом
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З метою популяризації місцевих ви-
робників, які виготовляють конку-
рентоспроможну продукцію, на-

дають якісні послуги, досягли успіхів у 
освоєнні ринку та приділяють велику 
увагу сучасним системам управління з 
2015 року в області проводиться облас-
ний конкурс якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) «Черкаська якість».

Узяти участь у конкурсі можуть під-
приємства, організації та установи усіх 
форм власності, які належним чином за-
реєстровані та мають виробничі потуж-
ності на території України. 

Нинішнього року 36 підприємств об-

ласті заявили для участі в Конкурсі 50 
видів продукції (товарів, робіт, послуг). 
Так, у номінації «Продукція» представ-
лено 23 види продовольчої продукції, 
18 — промислових товарів для насе-
лення, 4 — товарів виробничо-техніч-
ного призначення. Також 5 підприємств 
області заявили 5 видів робіт та послуг. 
Серед продовольчої продукції пред-
ставлені хлібобулочні вироби, молочні 
продукти, олія, борошно, крупа, кара-
мель, алкогольні та безалкогольні на-
пої тощо.

Провідні підприємства області пред-
ставили для участі в конкурсі свої про-
мислові вироби: медичну техніку, тка-
нину, ваги, панелі для опалювання, 
фільтри, агрохімічну продукцію, робочий 
одяг. У групі «Товари виробничо-тех-
нічного призначення» є верстати, ме-
талоконструкції, неметалеві мінераль-
ні вироби та інше. У номінації «Роботи 

та послуги» представлені транспортні та 
експертні послуги, водопостачання, во-
доочищення, роздрібна торгівля.

Серед підприємств-учасників є зна-
чна кількість тих, що мають розроблені, 
впроваджені та сертифіковані системи 
управління — ТОВ «Завод «ТЕХНО», ПАТ 
«Золотоніський маслоробний комбінат», 
ТОВ «Черкасихліб ЛТД», ПАТ «Юрія», 
ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний 
завод «Златогор», Канівська філія ТОВ 
«Клуб сиру», ТОВ «Красногірський олій-
ний завод», ПАТ «Черкаський автобус», 
ТОВ «Науково-інженерний центр «Ска-
нер» та інші. Це дуже важливо, адже 
міжнародні дослідження підтверджують, 
що існує чіткий зв’язок між рівнем еко-
номіки і кількістю впроваджених систем. 
Чим більше систем якості, тим ефектив-
ніше розвивається економіка країни.

У вересні-жовтні проходить етап, 
коли експертні групи на підставі затвер-

джених критеріїв за документами та ма-
теріалами, які надали підприємства, оці-
нюють якість продукції (товарів, робіт, 
послуг) учасників конкурсу. Результати 
експертної оцінки у жовтні будуть пред-
ставлені на розгляд обласній конкурсній 
комісії для проведення ранжування та 
визначення переможців.

У листопаді, в межах відзначення Єв-
ропейського тижня якості в Україні, до 
Всесвітнього дня якості, який у цьому 
році припадає на 9 листопада, відбу-
деться урочиста церемонія нагороджен-
ня учасників конкурсу.

Зазначимо, що з цього року учасни-
кам конкурсу надаватиметься право ви-
користовувати знак обласного конкур-
су якості продукції «Черкаська якість» 
у рекламних та інформаційних матеріа-
лах, відображати його на продукції, що 
буде підтвердженням відповідного рівня 
якості продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємств регіону. Підставою для ви-
користання знаку буде офіційне рішення 
обласної конкурсної комісії про визна-
чення переможців, лауреатів та фіналіс-
тів конкурсу. 

Не тільки на 
європейському,
а й на світовому рівні
Нàц³онàëüне àãенòсòво ç àкреäèòàц³ї Укрàїнè (НААУ) 
³ç ãорä³сòю ïов³äоìëяє, що 16 серïня 2017 року НААУ 
сòàëо ï³äïèсàнòоì бàãàòосòороннüої уãоäè ïро вçàєìне 
вèçнàння М³жнàроäноãо форуìу ç àкреäèòàц³ї (IAF MLA)  
у òàкèх сферàх àкреäèòàц³ї: серòèф³кàц³я ïроäукц³ї 
– ISO/IEC 17065, серòèф³кàц³я ïерсонàëу — ISO/IEC 
17024, серòèф³кàц³я сèсòеì ìенеäжìенòу — ISO/IEC 
17021-1 (сферè ISO 9001 òà ISO 14001). Інфорìàц³ю 
щоäо сòàòусу НААУ в IAF ìожнà çнàéòè çà ïосèëàнняì  
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ukraine/502.

Таким чином, НААУ повністю виконало свої зобов’язання 
щодо забезпечення підписання угод про визнання, за-
значені в плані заходів щодо реалізації Стратегії розвит-

ку системи технічного регулювання на період до 2020 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України. Відте-
пер, переважна більшість видів діяльності НААУ визнається не 
тільки на європейському, а й на світовому рівні.

Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для на-
ціонального органу з акредитації, а й для національного уря-
ду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів.

Для уряду України — IAF MLA надає надійну та міцну 
основу, яка в подальшому дає можливість заключати міжна-
родні торговельні угоди.

Для регуляторів — це визнаний на світовому рівні показ-
ник, який демонструє відповідність міжнародним стандартам 
та вимогам.

Для бізнесу — IAF MLA надає інформацію щодо надійності 
виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифіка-
цію з боку акредитованого органу з оцінки відповідності.

Одночасно нагадуємо, що орган з сертифікації систем 
управління Державного підприємства «Черкасистандартме-
трологія» акредитований Національним агентством з акреди-
тації України відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/
IEC 17021-1:2015 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що 
здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту».

Згідно з затвердженою сферою акредитації, ДП «Чер-
касистандартметрологія» проводить сертифікацію сис-
тем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ 
ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 
9001:2008, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління 
якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT) за видами економічної 
діяльності — харчова промисловість, напої та тютюн, охоро-
на здоров’я та соціальна допомога.

Враховуючи підписання угоди про визнання НААУ з боку 
IAF та акредитацію органу з сертифікації систем управлін-
ня в НААУ, сертифікати на системи управління якістю, ви-
дані органом з сертифікації систем управління ДП «Черка-
систандартметрологія» на відповідність зазначеним вище 
стандартам, рівнозначні сертифікатам, виданим будь-яким 
міжнародним органом з сертифікації та визнаються в інших 
країнах.

Споживачі набувають упевненості в товарах та послу-
гах, які мають знак відповідності або супроводжуються сер-
тифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі това-
ри та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості 
та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені 
або надані.

Власникам теплолічильників!
В умовах постійного зростання тарифів, достовірний облік енергоносіїв має надзвичайно важ-

ливе значення для їхньої економії.  Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий 
центр стандартазації, метрології та сертифікації» виконує повірку лічильників тепла і надає по-

слуги з демонтажу для проведення повірки та монтажу після повірки. Вартість повірки становить 
1436,59 грн. (з ПДВ). Загальна вартість демонтажу для проведення повірки та монтажу після повір-
ки — 295,81 грн. (з ПДВ). 

Зà äов³äкàìè щоäо ïровеäення вèще вкàçàнèх роб³ò çверòàòèсü çà òеëефонàìè: (0472) 
33-07-14, 37-45-56, 33-07-13, ìоб. òеë. 0965443850

До уваги керівників підприємств, 
організацій, установ та відповідальних осіб!
У çв’яçку ç òрàã³чнèì вèïàäкоì в оäесüкоìу òàбор³ «В³кòор³я», якèé ïрèв³в äо çàãèбеë³ ä³òеé, 
çверòàєìо увàãу щоäо вèìоã еëекòрèчної беçïекè нà ï³äïрèєìсòвàх.

Керівник підприємства або установи 
зобов’язаний забезпечити утримання, екс-
плуатацію і обслуговування електромереж 

та електроустановок відповідно до вимог чинних 
нормативних документів.

Електробезпека — це система організаційних і 
технічних заходів та засобів, що забезпечують за-
хист людей від шкідливої і небезпечної дії елек-
тричного струму, електричної дуги, електричного 
поля, статичної електрики та пожеж.

На підприємстві повинен бути організований 
контроль технічного стану шляхом проведення 
оглядів та технічної діагностики (вимірювань та 
випробувань). Контроль має бути як постійним, 
так і періодичним.

Для створення безпечних умов під час робо-
ти з електроустановками повинні бути змонтовані 
заземлювальні пристрої та заземлені струмопро-
відні частини електрообладнання, що в нормаль-
них умовах не перебувають під напругою. 

Опір заземлювачів необхідно періодично 
контролювати. Так як з причини корозії за-
землювачів або через їх механічні пошко-
дження він може перевищити допусти-
му величину. Періодичність замірів опору 
пристроїв заземлення та електроустано-
вок регламентуються вимогами Правил 
технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, які затверджені наказом Мі-
ністерства енергетики та вугільної про-
мисловості від 13.02.2012 № 91  (далі 
– ПТЕЕС) та іншими нормативними доку-
ментами.

Перевірку наявності ланцюга між за-
землювачами та заземлюючими елемен-
тами проводять також після кожного ре-
монту заземлення. 

Заміри опору ізоляції постійному 
струму електроустановок і електричних 
ланцюгів е невід’ємною частиною елек-
тричних вимірювань, тому що є найваж-
ливішим і основним показником стану 
ізоляції. Якщо опір ізоляції менше, ніж 
встановлено в нормативній документації, 
то це може привести до трагічних наслід-
ків – пожежі та електричних уражень. Пе-

ріодичність перевірки та норми опору ізоляції в 
нормативних документах ПУЕ та ПТЕЕС.

Відповідно до ПТЕЕС для контролю правиль-
ності вибору автоматичних вимикачів в мережах 
однофазного живлення до 1000 В з глухо зазем-
леною нейтраллю слід виконувати вимірювання 
повного опору петлі «фаза-нуль», або струму ко-
роткого замикання.

Вимірювання повинні проводитися компе-
тентними організаціями, із застосуванням повіре-
них засобів вимірювальної техніки, атестованого 
(каліброваного) випробувального обладнання та 
кваліфікованим електротехнічним персоналом. 

Державне підприємство «Черкаський науко-
во-виробничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації» відповідає вищевказаним крите-
ріям і атестоване  на проведення вимірювань у 
сфері та або поза сферою поширення державно-
го метрологічного нагляду (Свідоцтво № В 010-
2015 видано 02.09.2015 чинне до 02.09.2020).

Черкаська якість 2017 

Переможці будуть відомі в листопаді
Ñüоãоäн³ нà ïершèé ïëàн в Укрàїн³ вèхоäèòü як³сòü òовàр³в, роб³ò òà 
ïосëуã. Інòеãрàц³я Укрàїнè у св³òовèé еконоì³чнèé ïросò³р сòàвèòü нов³ 
вèìоãè äо якосò³ òà беçïечносò³ ïроäукц³ї.

Визнання


