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Технічне регулювання

Конкурс

Шляхи розвитку

«Черкаська якість»: новий виток
З метою популяризації місцевих виробників, які
виготовляють конкурентоспроможну продукцію,
надають якісні послуги, досягли успіхів у
освоєнні ринку та приділяють велику увагу
сучасним системам управління, на Черкащині
з 1 жовтня оголошено обласний конкурс якості
продукції (товарів, робіт, послуг) «Черкаська
якість» у 2019 році.

В

рамках конкурсу визначається
краща
продукція
(товари,
роботи, послуги) за такими
номінаціями:
«Продукція
(продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничотехнічного
призначення,
вироби народних художніх промислів)» і «Роботи
та послуги». З 2015 року,
за час проведення конкурсу, участь у ньому взяв 101
вид продукції (товарів, робіт, послуг). Підприємство,
продукція якого, відповідно
до рішення конкурсної комісії, визнана переможцем
та лауреатом, має право безкоштовно протягом
року користуватися зна-

ком «Черкаська якість» для
маркування продукції, розміщувати знак у рекламних
цілях на поліграфічній продукції, використовувати на
сайтах тощо.
Критеріями оцінювання
продукції, яка представлена підприємствами на конкурс, є встановлення підвищених критеріїв якості
та безпечності, порівняно
з чинними вимогами, підтвердження
безпечності
заявленої продукції протоколами випробувань, наявність сертифікату відповідності або інших документів,
що підтверджують відповідність продукції заявленій якості, використання
регіональної та української

У ДП «Черкасистандартметрологія»
відбувся семінар на тему:
«Зміни в законодавстві
України у сфері технічного
регулювання. Безпечність
та якість нехарчової
продукції. Система
управління якості на основі
міжнародних стандартів.
Проведення процедури
оцінки відповідності
продукції вимогам
технічних регламентів
згідно з Законом України
«Про технічні регламенти
та оцінку відповідності».
Технічні умови України».
ахівці ДП «Черкасистандартметрологія» детально ознайомили підприємців області з оновленим

Ф

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

З

сировини, матеріалів, наявність атестованої випробувальної лабораторії або
договору з субпідрядними
організаціями на виконання випробувань, забезпеченість та стан засобів вимірювальної техніки під час
виробництва поданої на
конкурс продукції, естетичні властивості, дизайн,
ергономіка, відображення
національної та регіональної символіки в образі товару, відсутність претензій
(рекламацій) споживачів,
контролюючих органів, закупівельних
організацій
щодо продукції, етика, естетика та культура поведінки персоналу під час
надання послуги (виконання роботи), порівняння
ціни та якості з кращими
аналогами та доступність
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Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України провело міжнародний форум з
питань технічного регулювання на тему
«Пошук інноваційних шляхів розвитку
інфраструктури якості України».

на вітчизняному ринку для
споживачів із різною купівельною спроможністю,
рівень інформування споживачів щодо споживчих
властивостей
заявленої
продукції; соціальна значимість продукції чи послуги,
дотримання санітарно-гігієнічних норм та вплив заявленої продукції на навколишнє середовище під час
виробництва, реалізації та
утилізації заявленої продукції.

Заявку для участі у конкурсі чекаємо на електронну адресу konkyrs@st.ck.ua. Детальніше про конкурс — на сайті http://www.st.ck.ua/syst_ck.html та за
адресою ДП «Черкасистандартметрологія», вул.Гоголя, 278, м.Черкаси, тел. (0472) 37-15-44.

З

ахід відбувся у м.Дніпро з метою посилення експортної спроможності української продукції та забезпечення сталого розвитку економіки завдяки впровадженню
в Україні вимог міжнародного рівня, підвищення обізнаності фахівців і виробників щодо ролі
стандартів та технічних регламентів. У форумі взяли участь міжнародні експерти Єврокомітетів зі стандартизації, представництва Європейського Союзу в Україні, представники
Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва, керівників органів
сертифікації Польщі, Німеччини, Литви, Сербії, Боснії і Герцеговини та спеціалісти галузі
в Україні.
У відповідності з програмою форуму, у рамках комунікативної платформи з питань технічного регулювання відбулися вебінари. З метою інформування суб’єктів господарювання
Черкащини щодо змін у сфері технічного регулювання ДП «Черкасистандартметрологія»
організувало участь фахівців підприємства та
представників бізнесу у вебінарах шляхом підключення до ZOOMконференції.

Семінар

Головна вимога — безпечність продукції
законодавством України у сфері технічного регулювання та
практикою використання міжнародних стандартів для забезпечення якості й безпечності продукції. На семінарі
підкреслювалося: відповідальність за відповідність продукції
щодо показників якості та безпечності несе виробник у межах діяльності, яку він здійснює.
Багатьох учасників
семінару зокрема цікавило питання: якими нормативними документами слід користуватись,
якщо певний ГОСТ скасовано?
Що робити, якщо немає стан-

До уваги суб’єктів
господарювання харчової
та переробної галузей!

першого жовтня 2019 року набув чинності ДСТУ
3946:2018 «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на
виробництво нових та новітніх харчових продуктів».
Цей стандарт установлює загальні правила щодо
забезпечення суб’єктами господарювання параметрів безпечності й окремих показників якості харчових продуктів на етапах їх розроблення, поставлення на виробництво та виготовлення. ДСТУ 3946:2018
пропонує порядок виконання робіт на всіх стадіях життєвого циклу продукції до початку її серійного виробництва і правила прийняття, оформлення
рішень за результатами цих робіт. Належне дотримання порядку має забезпечити виробництво харчових продуктів належної якості, безпечних для життя
та здоров’я людей, охорони довкілля.
Документ прийнятий на зміну ДСТУ 3946-2000
«Система розроблення і поставлення продукції на
виробництво. Продукція харчова. Основні положення». Застерігаємо вас від використання нормативних документів, які втратили чинність, а також отриманих з сумнівних джерел. Зазначений стандарт та
інші нормативні документи можна придбати у відділі стандартизації та інформаційного забезпечення
ДП «Черкасистандартметрологія» за адресою: 18006,
м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, кім. 709, тел. 0472
37 15 44. ДП «Черкасистандартметрологія» має укладену Агентську угоду з Генеральним агентом (ДП
«УкрНДНЦ») на виконання агентських функцій з виготовлення та розповсюдження на території України
офіційних копій нормативних документів на паперових носіях. Замовлення на придбання також можна
надіслати на електронну адресу fond@st.ck.ua

дарту на заміну скасованого
ГОСТ? За словами фахівців, за
умови добровільності застосування стандарту, але з метою
мати будь-яку інструкцію, правила тощо, які упорядковують
діяльність у тій чи іншій сфері,
може застосовуватися не чинний стандарт, якщо на нього не
передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності. У випадку, якщо суб’єкт
господарювання має наміри
застосувати стандарт та використовувати його позначення,
а потрібний йому ГОСТ скасовано, необхідно знайти заміну

Наказом Мінекономіки від
22 жовтня 2019 року №239
ДП «Черкасистандартметрологія» уповноважене
на проведення повірки
засобів вимірювальної
техніки, що перебувають
в експлуатації та
застосовуються у сфері
законодавчо регульованої
метрології.

П

овноваження поширюються
на автоматичні зважувальні прилади, дозатори дис-

такому документу.
Законодавство передбачає
низку механізмів для отримання необхідного стандарту, враховуючи те, що, використавши
право, надане підприємству
нормою закону, суб’єкт господарювання має право отримати свій власний документ, розроблений за своїми власними
правилами.
Зокрема,
застосування
стандартів можна розглядати як частину ділової практики кожного суб’єкта господарювання, яка має допомогти
раціонально
використовува-

Наказ

Повноваження розширено
кретної дії та фасувальних машин, автомобільні цистерни для
харчових продуктів та нафтопродуктів, аналізатори медичного призначення, аналізатори показників
сільськогосподарської
та харчової продукції, систем
зв’язку, вимірювальні трансформатори струму та напруги, вимі-

Нові документи

Закріплено добровільне
використання стандартів
У зв’язку з прийняттям Закону України
«Про стандартизацію», який остаточно закріплює
добровільне використання стандартів,
Верховна Рада України прийняла у другому читанні
законопроєкт №1068 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України.
«Суть цього документу полягає
в тому, що ми остаточно закріплюємо принцип добровільності стандартів», — заявила, презентуючи

ти технічні та людські ресурси, враховувати та розвивати правила техніки безпеки й
умови захисту природного довкілля, зменшувати невиправдане розмаїття, спростити роботу з оформлення замовлення
чи підготовку контракту, звести до мінімуму витрати на розроблення конструкторської та
технологічної
документації,
узгодити організаційні, виробничі та експлуатаційні процеси
з економічною вигодою, забезпечити технічне обслуговування машин, устаткування тощо,
забезпечити сумісність продукції та процесів.
Учасники семінару одержали вичерпні відповіді й на інші
питання, пов’язані з оновленим
законодавством у сфері технічного регулювання.

законопроєкт, заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвит
ку Роксолана Підласа. Відповідно

рювачі артеріального тиску, вимірювачі вмісту алкоголю в крові та
в повітрі, що видихається, вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок, потужності й радіоперешкод та цілу низку
інших приладів. З їхнім детальним переліком можна ознайомитися на сайті www.st.ck.ua.
до пояснювальної записки, його
метою є приведення національної
системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики.
Документ також скасовує галузеву стандартизацію, тому протягом 15 років центральні органи
виконавчої влади мають право у
відповідних сферах діяльності та в
межах своїх повноважень перевіряти та переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення
їх на національний рівень або на
рівень підприємств чи скасування.
Також законопроєкт передбачає недопущення погодження
проєктів національних стандартів
з державними органами та недопущення
нормативно-правового
регулювання відносин, пов’язаних
із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і
технічних умов.

