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Поступ

Досвід плюс компетентність
Забезпечуючи державну політику
у сфері технічного регулювання
та захисту прав споживачів, ДП
«Черкасистандартметрологія» продовжує
вдосконалювати надання послуг у сфері
метрології, стандартизації та сертифікації
продукції, послуг і систем управління
якістю. Чітко й злагоджено працює
не тільки апарат головного підрозділу
підприємства в Черкасах, а й відділи у
містах Умань і Ватутіне. Високий рівень
досконалості підприємства підтверджує
впроваджена система управління якістю
на відповідність ДСТУ ISO 9001.

А

налізуючи зроблене минулого
року, не можна не відзначити
певних досягнень, над примноженням яких працюємо нині. Важливе
значення для колективу має одержаний торік позитивний результат проведення Національним агентством з
акредитації України інспекційного нагляду в органі з сертифікації систем
управління на відповідність вимогам
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/
TS 22003:2013. Національне агентство з акредитації України провело
повторну акредитацію калібрувальної лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 з
розширенням сфери акредитації. Також одержано позитивний результат інспекційного нагляду на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC
17065:2014.
Освоєно дві нові методики калібрування засобів вимірювальної техніки та еталонів. Придбано установку
для повірки лічильників газу.
У відповідності з завданнями програми «Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар’єрів
у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» ДП «Черкасистандартметрологія» отримало кошти за
напрямком «Оновлення і модернізація
засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних
і повірочних лабораторій» для оновлення власного випробувального
центру. Уже закуплено лабораторний електричний бідистилятор, прилад для циклічних навантажень з

пристроєм для з’єднання стрічок та
прилад для визначення міцності застібки-блискавки, що дасть змогу
створити умови проведення випробувань продукції відповідно до вимог
європейських гармонізованих стандартів. Випробувальна лабораторія
харчової продукції та продукції легкої
промисловості взяла участь у двох
програмах міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань, досягнувши відмінних показників.
Чимало позитивних змін відбувається у метрологічних підрозділах.
Вони взяли участь у трьох програмах
міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань, що сприятиме
підвищенню їхньої точності. Атестовані аудитори з технічного регламенту безпеки машин, низьковольтного
електричного устаткування та засобів індивідуального захисту.
Підвищили свою кваліфікацію й
інші аудитори з технічних регламентів та сертифікації продукції, зокрема
атестовані два аудитори з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO
22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT)
та один — із сертифікації систем
управління медичних виробів за ISO
13485:2016.
Виконано 223 роботи з сертифікації та 41 робота з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
Видано 15 сертифікатів на системи
управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015
та два сертифікати на відповідність

ДСТУ ISO 13485:2015, а також сім
сертифікатів на системи управління
безпечністю харчових продуктів за
вимогами ДСТУ ISO 22000:2007.
На першому плані сьогодні —
якість підприємтва. ДП «Черкаси
стандартметрологія», як орган із сертифікації систем управління, провів
торік 16 наглядових аудитів за сертифікованими системами управління. З
метою одержання ліцензії на виробництво алкогольної продукції та пива
атестовано 7 підприємств. На замовлення торговельних мереж проведено 13 аудитів виробників харчової
продукції різних регіонів України.
Фахівцям восьми підприємств
надано допомогу в питаннях функціонування систем управління якістю. Спеціалістам ще шістьох підприємств
допомогли
налагодити
системи управління безпечністю харчових продуктів. Завдяки допомозі
працівників ДП «Черкасистандартметрологія» на двох підприємствах області чітко запрацювали інтегровані
системи управління якістю та безпечністю. Надані послуги з сертифікації
систем управління якістю медичних
виробів.
35 працівників нашого підприємства (майже третина всього складу)
підвищили торік свою кваліфікацію.
Це дасть змогу значно підвищити
якість наших послуг. Укладена 101
угода на інформаційно-консультаційне забезпечення суб’єктів господарювання регіону в сфері стандартизації.
У межах інформаційно-просвітницької
кампанії,
започаткованої
Мінекономрозвитку України щодо
змін у законодавстві, у сфері технічного регулювання проведено десять
заходів, у т.ч. п’ять семінарів-навчань,
у яких взяло участь 160 слухачів.
Ще серйозніші завдання стоять
перед нами нинішнього року. Зважаючи на досвід і компетентність, маємо всі підстави сподіватися, що ми з
ними справимося.
Михайло Чорнопищук,
директор
ДП «Черкасистандартметрологія»

У Міністерстві економічного розвитку України

Обов’язкове маркування впровадять
не раніше 2021 року
Мінекономрозвитку продовжило до 1 січня 2021
року перехідний період з обов’язкового маркування
продукції літерами латинського і грецького
алфавітів.

В

2015 році на виконання вимог Угоди
про асоціацію з ЄС
Україна прийняла Правила застосування одиниць

виміру. Згідно з Правилами, з 1 січня 2016 року всі
виробники споживчої продукції зобов’язані позначати виміри продукції одини-

цями виміру Міжнародної
системи одиниць SI (кілограми, сантиметри, літри
і тому подібне). Разом з
тим, згідно з правилами на
маркуванні продукції, яка
продається в Україні, повинні вказуватися міжнародні позначення одиниць
виміру з використанням

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Своєю постановою від 30 січня 2019 року №54 Уряд України затвердив
критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері торгівлі й послуг та визначається
періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного
нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав
споживачів.

М

етою постанови є запровадження ризик-орієнтовного підходу
до проведення перевірок, що
допоможе вдосконалити систему відносин, які виникають при визначенні періодичності здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання
законодавства про захист прав споживачів.
Ризик-орієнтовний системний підхід
до розроблення критеріїв сприятиме
підвищенню об’єктивності, прозорості
та неупередженості при плануванні та

здійсненні заходів державного нагляду
(контролю).
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі
й послуг та визначається періодичність
здійснення
Держпродспоживслужбою
планових заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів,
належать: наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів,
які виявлені за результатами здійснення
заходів державного нагляду (контролю)

букв латинського і грецького алфавіту. Одночасно
можуть
застосовуватися
українські позначення одиниць виміру (з використанням букв українського алфавіту). Такі позначення
одиниць виміру поширюються на маркування всієї
споживчої продукції.
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Увага: новації

Стандарти СРСР
скасовуються
Державне підприємство «Український
науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації
та якості», яке виконує функції
національного органу стандартизації,
відповідно до розпорядження
Кабінету міністрів України інформує
про скасування в Україні стандартів
Радянського Союзу, розроблених до 1992
року.

В

ідповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами, з іншого боку, Україна поступово впроваджує звід Європейських
стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти,
добровільне застосування яких вважається
таким, що відповідає вимогам законодавства.
Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти,
зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року.
За останні роки реформа у сфері технічного регулювання, частиною якої є система
національної стандартизації, досягла значних результатів: затверджені базові закони
(«Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів»); набула чинності низка
технічних регламентів та інших нормативноправових актів, які встановлюють обов’язкові
вимоги до певних видів продукції; здійснений
перехід від обов’язкової сертифікації пост
радянського зразка до європейської системи
оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Обов’язкова сертифікація відмінена, застосовується виключно добровільна.
Водночас до національного органу стандартизації продовжували надходити пропозиції щодо продовження дії ГОСТ після
01.01.2019 року. З метою виваженого реагування на такі пропозиції та з урахуванням рекомендацій Міністерства економічного розвитку і торгівлі як центрального
органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері стандартизації,
ДП «УкрНДНЦ» проведено відповідну роботу
щодо зведення до мінімуму пропозицій зацікавлених сторін стосовно перенесення термінів скасування ГОСТів, розроблених до 1992
року, після 01.01.2019 р.
Враховуючи вищезазначене, Державне
підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» повідомляє, що
подальше перенесення термінів після видання зазначених наказів ДП «УкрНДНЦ» є
неможливим. Національний орган стандартизації наполегливо рекомендує всім зацікавленим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТ, скористатися рекомендаціями,
розміщеними на сайті Мінекономрозвитку, та
знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і
суперечать нововведенням, запровадженим у
сфері технічного регулювання України.

За рядком постанови

Підхід — ризик-орієнтовний
протягом останніх п’яти років; провадження суб’єктом господарювання діяльності, пов’язаної з реалізацією споживачам товарів, робіт і послуг.
Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з
урахуванням суми балів, нарахованих
за всіма критеріями, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів —
до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів —
до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів —
до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду
(контролю) за додержанням суб’єктами
господарювання вимог законодавства
про захист прав споживачів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику —
не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику —
не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику —
не частіше одного разу на п’ять років.

