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22 травня 2019 рокуÑï³ëüнèé ïроåкт ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я» та ãаçåтè «×åркаñüкèé краé»

До високої якості — разом

Щороку 20 травня раçоì ç уñ³єю ñв³товою 
ãроìаäñüк³ñтю в³äçначаєìо Вñåñв³тн³é äåнü 
ìåтроëоã³ї. Ñаìå цüоãо äня у 1875 роц³ 
в Ïарèж³, на ì³жнароäн³é äèïëоìатèчн³é 
конфåрåнц³ї, буëа ï³äïèñана «Мåтрèчна 
Конвåнц³я», на оñнов³ якої буëа ñтворåна 
ì³журяäова М³жнароäна орãан³çац³я ì³р ³ ваã. 
Також буëо ïрèéнято р³шåння ïро тå, що 
к³ëоãраì ïовèнåн вèçначатèñя çа äоïоìоãою 
ïëатèно-³рèä³євої ì³рè, в³äоìої ï³ä наçвою 
М³жнароäнèé ïрототèï к³ëоãраìа (IPK). Цåé 
ìåтаëåвèé ïрототèï çробëåнèé у 1889 роц³ та 
äоñ³ çбåр³ãаєтüñя у ñховèщ³ ç вèñокèì р³внåì 
бåçïåкè у Ïарèж³. У ëèñтоïаä³ ìèнуëоãо року 
вñя наукова ìåтроëоã³чна ñï³ëüнота ç³браëаñя 
в ì³ñц³ çбåр³ãання IPK, щоб ïроãоëоñуватè çа 
ïåрåвèçначåння оäèнèцü М³жнароäної ñèñтåìè 
вèì³рюванü (SI), çокрåìа, к³ëоãраìа. 

Починаючи з 20 
травня нинішньо-
го року, кілограм 

більше не буде визна-
чатися через фізичний 
об’єкт. Нове визначен-
ня кілограма ґрунтувати-
меться на сталій Планка 
— значенні, що спосте-
рігається у природному 
світі, яке за своєю сут-
тю є стабільним і може 
бути перевірене в будь-
який час у будь-якому 
місці. Значення одини-

ці не зміниться, але пе-
ревизначення забезпе-
чить його надійність, що 
дасть змогу проведення 
набагато точніших вимі-
рювань маси у майбут-
ньому. Отож і тему чи 
девіз Всесвітнього дня 
метрології визначили 
так: «Міжнародна систе-
ма одиниць — принципо-
во краща».

Такі знаменні події 
означають відкриття но-
вої ери в дослідженнях, 

але вони були б немож-
ливими без щоденної 
праці метрологів у всьо-
му світі. Саме їхня про-
фесійність, знання і умін-
ня — є вагомим внеском 
у розвиток держав світу.

Відзначивши Всесвіт-
ній день метрології, не 
можна не згадати й заслу-
ги працівників метроло-
гічних служб підприємств 
і організацій Черкащини. 
Так, ДП «Черкасистан-
дартметрологія» уповно-
важене Міністерством 
економічного розвитку і 
торгівлі України на про-
ведення повірки засобів 
вимірювальної техніки, 
а калібрувальна лабора-
торія підприємства акре-
дитована Національним 
агентством з акредитації 

України на відповідність 
вимогам ДСТУ ISO/IEC 
17025 та виконує калі-
брування еталонів, засо-
бів вимірювальної техніки 
та іншого устаткування. 
Підприємство відіграє 
дуже важливу роль в еко-
номічному житті регіону, 
здійснює повірку майже 
всіх засобів вимірюваль-
ної техніки в області, має 
потужну еталонну базу та 
оснащені сучасною тех-
нікою лабораторії. Робо-
та досвідчених фахівців 
сприяє забезпеченню єд-
ності вимірювань у регіо-
ні, захисту громадян і на-
ціональної економіки від 
наслідків недостовірних 
результатів вимірювань, 
економії енергетичних і 
матеріальних ресурсів. 

До яких змін готуватися виробникам нехарчових товарів
Іç ñ³чня 2016 року ì³ж Україною та Євроñоюçоì ïрацює çона в³ëüної 
торã³вë³. Українñüк³ вèробнèкè оäåржаëè ìожëèв³ñтü åкñïортуватè äо 
Євроïè 98% товар³в бåç ñïëатè ìèта на корäон³, хоча äåяк³ катåãор³ї ëèшå 
у ìåжах квот (ïрèì³роì, ïшåнèця, кукуруäçа, тоìатè, ìåä, ñ³к).

Український бізнес одержав миттє-
ве зниження тарифних бар’єрів — 
те, що раніше здорожчувало укра-

їнські товари на європейському ринку. 
Однак, окрім тарифних, є ще нетарифні 
перешкоди. От із ними все трохи склад-
ніше.

Аби повноцінно економічно «увійти» 
на європейський ринок зі 500 мільйона-
ми споживачів, Україна зобов’язалася 
виконати «домашнє завдання». Зокре-
ма, привести технічні вимоги та стан-
дарти для товарів, що перебувають в 
обігу на українському ринку, у відпо-
відність до європейських, а також змі-
нити процедури державного нагляду за 
додержанням цих вимог. Навіщо це по-
трібно?

Коли всі українські вимоги до то-
варів та процедури нагляду відповіда-
тимуть європейським, а Євросоюз до-
вірятиме Україні та її органам нагляду, 
вітчизняним компаніям у перспективі не 
потрібно буде двічі отримувати сертифі-
кати та інші подібні документи для екс-
порту. Для тих компаній, які вже експор-
тують, це зекономить час і гроші, адже 
достатньо буде пройти процедури один 
раз. Для внутрішніх виробників це від-
криє європейський ринок і полегшить 
доступ до інших світових ринків.

Що стосується вимог до нехарчової 
продукції, парламент уже прийняв сім 
основних законів, уряд та різні держор-
гани оновили та схвалили 62 технічних 
регламенти, близько двох третин з них 
відповідають європейським актам. Тех-
нічні регламенти регулюють певний сек-
тор виробництва, вони обов’язкові для 
виробників.

Також більше половини національ-
них стандартів гармонізовані відповідно 
до європейських та міжнародних. 

Однак для того, щоб Євросоюз дій-
сно довіряв Україні і був упевнений в 
тому, що українські виробники насправ-
ді виконують вимоги технічних регла-
ментів, нам ще потрібно реформувати 
державну інфраструктуру. Вже розпоча-

ли свою роботу відповідні органи — На-
ціональне агентство з акредитації Укра-
їни, Національний орган стандартизації, 
Держпродспоживслужба. Загалом за 
координацію впровадження змін у сфе-
рі нехарчової продукції відповідає Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі. 

Впроваджувати ці зміни Україні до-
помагає Євросоюз через фінансування 
проектів.  

Як працювала система раніше? 
Ще з радянських часів в Україні були 
обов’язковими державні стандарти 
під кожен окремий продукт (ДСТУ або 
ГОСТи). Кожне підприємство спочат-
ку повинно заплатити кошти за те, щоб 
одержати папірець, що продукт відпові-
дає держстандарту, пройти процедуру 
обов’язкової сертифікації. І тільки тоді 
новий продукт можна було випускати на 
ринок.

В Європі підхід інший: обов’язковими 
є лише технічні регламенти (норматив-
но-правові акти), які встановлюють ви-
моги до продукції відповідного сектору. 
Важливо лише, щоб продукт відповідав 
регламенту, а безпечність підприєм-
ство може забезпечити або державним 
стандартом, або власно розробленим 
стандартом. Процедура оцінки відповід-
ності продукції регламенту зазначена в 
самому регламенті. А проводить її сам 
виробник або акредитований та при-
значений орган з оцінки відповідності — 
державний або приватний.

Зараз країна переходить до євро-
пейської моделі – виробникам потріб-
но буде проходити оцінку відповіднос-
ті своїх товарів технічним регламентам, 
таким самим, як у ЄС.

Кожен регламент встановлює ви-
моги до безпечності відповідного виду 
продукції. Наприклад, у нас уже при-
йняті європейські регламенти безпе-
ки машин, низьковольтного обладнан-
ня, обладнання що працює під тиском, 
медичного обладнання, обладнання для 
шахт, ліфтів, вимірювальних засобів, ви-
бухових матеріалів промислового при-

значення, для іграшок тощо.
Європейська модель змінює підхід: 

виробник самостійно несе відповідаль-
ність за те, що його продукт відповідає 
регламенту. 

Для деяких видів продукції достат-
ньо лише самостійної оцінки виробни-
ком та декларації від нього, що продук-
ція відповідає встановленим вимогам. 
Натомість для категорій товару, які вва-
жаються більш небезпечними для жит-
тя і здоров'я людей, відповідним чи-
ном акредитований і призначений орган 
з оцінки відповідності (державний або 
приватній) має провести оцінку відпо-
відності технічному регламенту та вида-
ти сертифікат.

Всі товари вибірково перевіряють 
через так званий ринковий нагляд, коли 
товар уже стоїть на полиці магазину. 
В Україні є дев'ять органів державно-
го ринкового нагляду: Держпродспо-
живслужба, Держлікслужба, Морська 
адміністрація, Держпраці, ДСНС, Дер-
жархбудінспекція, Укртрансбезпека, 
Держекоінспекція. Вони відповідають 
за конкретні технічні регламенти та ма-
ють право прийти з плановою перевір-
кою в магазин і перевірити продукцію, 
що продається, на відповідність техніч-
ним регламентам. 

Але зробленого поки недостатньо 
для того, щоб європейці не змушували 
українських підприємців проходити па-
ралельну оцінку відповідності технічним 
регламентам уже в ЄС. Щоб це стало 
реальністю, потрібно підписати угоду 
ACAA (угоду про оцінку відповіднос-
ті та прийняття промислової продукції) 
в кожному секторі відповідно до сфер 
технічних регламентів. В першу чергу 
вона охоплюватиме 27 видів продукції, 
щодо яких Україна взяла зобов°язання 
згідно з додатком ІІІ до Угоди про асо-
ціацію України з ЄС, але в перспективі 
можливе їх розширення.

Підписавши цю угоду, Євросоюз ви-
знає, що наше законодавство, інституції 
та інфраструктура, технічні регламенти 
і стандарти відповідають його вимогам.

Щоправда, навіть після підписання 
угоди така "лібералізація регулювання" 
пошириться лише на перші пріоритет-
ні сфери: машини (від дрилів та бензо-

пил до кранів і турбін), для низьковоль-
тного обладнання, що охоплює майже 
всю побутову техніку, а також на вимоги 
до електромагнітної сумісності товарів. 
Інші сектори додаватимуть поступово 
після адаптації відповідних регламен-
тів і стандартів до європейських норм, 
створення, посилення та навчання ор-
ганів, котрі оцінюють відповідність, і ла-
бораторій необхідного рівня. Після усіх 
цих змін на кожний сектор Україна та 
ЄС будуть поширювати таку угоду. І 
тільки після цього можна буде говорити 
про повну ліквідацію технічних бар'єрів 
у торгівлі.

Ïоñëуãè, як³ наäає орãан ñåртèф³кац³ї 
ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я»:

 оцінювання відповідності продукції 
вимогам технічних регламентів:
Технічний регламент безпеки машин;
Технічний регламент 
низьковольтного електричного 
обладнання; 
Технічний регламент засобів 
індивідуального   захисту;
Технічний регламент мийних засобів;
Технічний регламент безпечності 
іграшок;
сертифікація вітчизняної та імпортної 
продукції,     що випускається серійно;
сертифікація партій імпортної та 
вітчизняної продукції;
проведення атестації виробництва 
продукції;
видача довідок по запитах 
організацій та фізичних осіб;
сертифікація послуг: 
готельні та з тимчасового 
проживання;
підприємств громадського 
харчування та   ресторанного 
господарства; 
перукарень.

КонТаКТнІ Телефони:
щодо промислової продукції та послуг:
 (0472) 36-12-17, 36-12-15, 33-07-11, 

тел-факс (0472) 36-12-17
e-mail: s17@st.ck.ua

щодо харчової та сільськогосподарської 
продукції:

(0472) 33-11-01  e-mail: sert@st.ck.ua

Семінар

Як маркувати 
продовольчі товари
за правилами ЄС
12 чåрвня 2019 р. у ÄÏ  
«×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я» в³äбуäåтüñя 
ñåì³нар на тåìу: «Євроïåéñüкèé ï³äх³ä äо 
ìаркування харчовèх ïроäукт³в. Вèìоãè 
Закону Українè «Ïро ³нфорìац³ю äëя 
ñïожèвач³в щоäо харчовèх ïроäукт³в». 
В³äïов³äаëüн³ñтü çа ïорушåння çаконоäавñтва». 
на ñåì³нар³ вèñтуïèтü ëåктор Ñв³тëана Кохан 
— начаëüнèк ñåктору науково-äоñë³äноãо 
в³ää³ëу ñтанäартèçац³ї харчовèх ïроäукт³в нÄІ 
ñтанäартèçац³ї ÄÏ «УкрнÄнЦ», в³äïов³äаëüнèé 
ñåкрåтар  тåхн³чноãо коì³тåту ñтанäартèçац³ї 
154,  ì. Кèїв. Вона ïроанаë³çує та наäаñтü 
вèчåрïн³ ïояñнåння ñтоñовно вñ³х ïоëожåнü 
новоãо çакону.  

На семінарі, куди запрошують представників усіх 
зацікавлених суб’єктів господарювання,   також 
буде надано широку інформацію про всі новини 

у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповід-
ності. Зокрема, мова йтиме про перехід до європей-
ських нормативних документів, роботу вітчизняних 
підприємств у нових умовах, державний контроль в 
Україні: інспектування та аудит операторів ринку, тех-
нічний регламент щодо правил маркування харчових 
продуктів, метрологічні вимоги до фасованих продук-
тів та багато інших аспектів роботи підприємств. 

Детальну інформацію про семінар можна одержа-
ти у відділі стандартизації та інформаційного забез-
печення ДП «Черкасистандартметрологія» телефоном 
0472-37-15-44, а також за адресою konkyrs@st.ck.ua

Eвропейській підхід

Всесвітній день метрології

Міжнародна система одиниць — 
принципово краща


