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До високої якості — разом

Норìàтèвí³ äокуìåíтè, ÿк³ íàбулè чèííоñт³ ç 1 ñ³чíÿ 2021 року
Ïоçíàчåííÿ Нàçвà Зàì³íює äокуìåíтè

ДСТУ ISO 10001:2019 (ISO 10001:2018, IDT) Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій ДСТУ ISO 10001:2013

ДСТУ ISO 10002:2019 (ISO 10002:2018, IDT) Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях ДСТУ ISO 10002:2007

ДСТУ ISO 10003:2019 (ISO 10003:2018, IDT) Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організації ДСТУ ISO 10003:2013

ДСТУ ISO 10004:2019 (ISO 10004:2018, IDT) Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання ДСТУ ISO 10004:2013

ДСТУ ISO 10005:2019 (ISO 10005:2018, IDT) Управління якістю. Настанови щодо програм якості ДСТУ ISO 10005:2007

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2019 
(ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит i сертифікацію систем менеджменту. Частина 
7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит i сертифікацію систем менеджменту безпеки 

дорожнього руху

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2015 
(ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (EN ISO/IEC 
17024:2012, IDT; ISO/IEC 17024:2012, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014

ДСТУ ISO 19443:2019 (ISO 19443:2018, IDT) Системи управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, 
що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS) ДСТУ ISO 19443:2018 (ISO 19443:2018, IDT)

ДСТУ ISO 20400:2019 (ISO 20400:2017, IDT) Стійкі закупівлі. Настанови ДСТУ ISO 20400:2018 (ISO 20400:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 
17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 
17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014

ДСТУ ISO 21001:2019 (ISO 21001:2018, IDT) Освітні організації. Системи управління в освітніх організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування

ДСТУ ISO 37100:2019 (ISO 37100:2016, IDT) Сталий розвиток міст та громад. Словник

ДСТУ ISO 37101:2019 (ISO 37101:2016, IDT) Сталий розвиток у громадах. Система управління сталим розвитком. Вимоги та настанови щодо використання

ДСТУ ISO 37106:2019 (ISO 37106:2018, IDT) Сталі міста та громади. Керівницвто зі створення інтелектуальних операційних моделей міст для сталих громад

ДСТУ ISO 37120:2019 (ISO 37120:2018, IDT) Сталі міста та громади. Показники міських послуг i якости життя

ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 (EN ISO/IEC 
17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 

(ISO/IEC 17011:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 
17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції ГОСТ 24297-87

ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління ДСТУ ISO 19011:2012

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування ДСТУ OHSAS 18001:2010

Продовольство і корми Як діяти за надзвичайних обставин
Кàбì³í ñвоєю ïоñтàíовою в³ä 03.02.2021 №80 çàтвåрäèв ïлàí ä³é çà íàäçвèчàéíèх обñтàвèí, ïов’ÿçàíèх 
³ç хàрчовèìè ïроäуктàìè тà корìàìè. Äокуìåíт вèçíàчàє çàхоäè, що ï³äлÿгàютü íåв³äклàäíоìу 
çä³éñíåííю у рàç³, колè тàк³ корìè тà хàрчов³ ïроäуктè бåçïоñåрåäíüо àбо чåрåç äовк³ллÿ ñтàíовлÿтü 
çàгроçу äлÿ çäоров’ÿ люäèíè àбо твàрèíè ³ тàк³é çàгроç³ íåìожлèво çàïоб³гтè àбо ÿку íå ìожíà уñуíутè 
чè çìåíшèтè äо ïрèéíÿтíого р³вíÿ шлÿхоì çä³éñíåííÿ çвèчàéíèх çàхоä³в.

Надзвичайні обставини, пов’язані з харчовими 
продуктами та кормами, — обставини, які одно-
часно відповідають таким ознакам:

• виникають випадково або створені навмисно;
• становлять ризик для здоров’я людини або тварини;
• потребують вжиття термінових заходів з метою зни-

ження або усунення ризику для здоров’я людини або 
тварини.

Цей план дій застосовують у разі, коли:
• Держпродспоживслужба внаслідок здійснення за-

ходів державного контролю або внаслідок повідомлень 

отримує інформацію про те, що харчові продукти або 
корми безпосередньо або через довкілля становлять 
загрозу для здоров’я людини або тварини і такій загрозі 
неможливо запобігти або її не можна усунути або змен-
шити до прийнятного рівня шляхом здійснення звичай-
них заходів;

• небезпечний фактор у харчовому продукті або кор-
мі встановлений;

• небезпечний фактор не встановлений, однак науко-
ві дані свідчать про зв’язок між споживанням харчових 
продуктів або кормів і виникненням негативних наслід-

ків для здоров’я.
План дій включає такі заходи:

• повідомлення про виникнення надзвичайних обста-
вин;

• здійснення заходів державного контролю;
• аналіз ризику, пов’язаного з небезпечними харчо-

вими продуктами та/або кормами;
• вилучення або відкликання оператором ринку хар-

чових продуктів або кормів (у разі прийняття відповід-
ного рішення);

• комунікація з громадськістю та споживачами.
План дій не застосовують у разі вилучення або від-

кликання харчових продуктів або кормів, які не мають не-
відповідностей законодавству про безпечність харчових 
продуктів, або кормів за ініціативою оператора ринку.

Постанова набирає чинності через місяць із дня її 
опублікування.

Новий закон

Подбали про благополуччя та здоров’я тварин
Верховна Рада в другому читанні та в цілому 

ухвалила Закон «Про ветеринарну медици-
ну та благополуччя тварин». Документ розро-

блено з метою системного та комплексного регу-
лювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я 
та забезпечення благополуччя тварин, ветеринар-
ної практики, виробництва, обігу та застосування 
ветеринарних препаратів з урахуванням міжнарод-
них зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди 
про асоціацію з ЄС. Закон урегульовує ключові пи-
тання, які стосуються благополуччя тварин, зокрема 
здійснення карантинних заходів, виробництва, обі-
гу і застосування ветеринарних препаратів, органі-
зації державного управління, освіти та науки у сфері 
ветеринарної медицини.  Очікується, що це допо-
може створити комплексну та зручну у користуван-
ні законодавчу основу для здійснення ветеринар-
но-санітарних заходів з урахуванням міжнародних 
зобов’язань України, зокрема передбачених Угодою 
про асоціацію України з Європейським Союзом. У 
документі враховано вимоги десяти актів законодав-
ства Європейського Союзу та створено законодав-
че підґрунтя для подальшої імплементації ще кількох 
десятків актів законодавства ЄС.

З метою підвищення ефективності заходів щодо 
запобігання та протидії хворобам тварин у законі 
прописані вимоги щодо забезпечення простежува-
ності живих тварин, які переміщуються з однієї тва-
ринницької потужності на іншу. Ухваленим докумен-
том передбачено нові правила виробництва, обігу та 
застосування ветеринарних лікарських засобів. Зо-
крема передбачається безстрокова державна реє-
страція ветеринарних лікарських засобів на відміну 
від норм чинного закону України «Про ветеринарну 
медицину», згідно з яким максимальний термін дії 
державної реєстрації ветеринарного препарату ста-
новить 5 років. Ліцензуванню підлягатиме не тільки 
виробництво, а й імпорт, оптова та роздрібна реалі-
зація ветеринарних лікарських засобів.

Закон також закріплює основні вимоги до вироб-
ництва, обігу та використання лікувальних кормів та 

проміжних продуктів їх виробництва. Для подолання 
проблеми антибіотикорезистентності передбачаєть-
ся низка обмежень на застосування протимікробних 
ветеринарних лікарських засобів. Антибіотики та інші 
рецептурні ветеринарні лікарські засоби зможуть за-
стосовуватися для продуктивних тварин виключно 
ліцензованими ветеринарними лікарями.

Виявлення захворювань тварин зможуть прово-
дити акредитовані лабораторії державної та інших 
форм власності.

Водночас, законопроєкт передбачає розмежу-
вання підстав та посилення адміністративної відпові-
дальності за порушення законодавства про ветери-
нарну медицину та благополуччя тварин. 

Закон сприятиме покращенню ветеринарно-сані-
тарної та епізоотичної ситуації в Україні, підвищенню 
ефективності державного управління системою ве-
теринарної медицини, створенню кращих умов гос-
подарювання в галузі тваринництва, нарощуванню 
експорту живих тварин, продуктів тваринного похо-
дження та ветеринарних препаратів з України, а та-
кож опосередковано матиме позитивний вплив на 
здоров’я людей та створення нових робочих місць 
у галузях, пов’язаних з ветеринарною медициною.

Задовольнити клієнтів
ДОПОМОЖЕ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ
Іç 1 ñ³чíÿ 2021 року в Укрàїí³ íàбулè чèííоñт³ 
íàц³оíàлüí³ ñтàíäàртè, ÿк³ ïоклèкàí³ äоïоìогтè 
ï³äïрèєìцÿì роçшèтè коло ñïожèвàч³в, çб³лüшèтè 
обñÿгè рåàл³çàц³ї ïроäукц³ї тà отрèìàтè оч³кувàíèé 
ïрèбуток. 

У межах інформаційно-просвітницької кампанії, за-
початкованої Мінекономіки України, з додержан-
ням вимог щодо запобігання поширенню COVID-19, 

ДП «Черкасистандартметрологія» 2 березня 2021 року 
проведе семінар на тему: «Краща міжнародна практика 
щодо задоволення потреб споживачів — стандарти серії 
ISO 10000 «Менеджмент якості. Задоволеність клієнтів». 
З лекцією на цю тему виступить директор Центру екс-
пертних рішень, аудитор ISО 9001, FSSC 22000, канди-
дат ветеринарних наук С.В. Чорний.

Учасники семінару ознайомляться з настанова-
ми щодо доставки продукції та її повернення, надан-
ня послуг, обробки інформації про клієнтів, реклами і 
умов післяпродажного обслуговування, розгляду скарг, 
розв’язання спорів, моніторингу та оцінювання, програм 
якості.

Використовуючи стандарти серії ISO 10000, в яких 
зібрана краща міжнародна практика щодо задоволення 
потреб клієнтів, фахівці зможуть застосовувати здобуті 
знання у виробничій діяльності. Вони допоможуть забез-
печити більш оптимальний підхід до досягнення й під-
тримання необхідного рівня якості та уникати виникнен-
ня спірних ситуацій.

Учасники семінару одержать відповідні свідоцтва та 
нормативно-методичні матеріали в електронному вигляді. 

Для підтвердження участі в семінарі необхідно наді-
слати оформлену заявку на адресу: konkyrs@st.ck.ua з 
поміткою «На семінар». З організаційних питань зверта-
тися телефоном (0472) 37-15-44.

Запрошуємо на семінар

ДП «Черкасистандарт-
метрологія» забезпечує 
державну політику у сфе-
рі технічного регулюван-
ня та захисту прав спожи-
вачів на Черкащині. Одним 
з пріоритетних напрям-
ків діяльності підприємства 
є надання послуг у сфері  
стандарти-зації. Фонд нор-
мативних документів ДП 
«Черкасистандартметроло-
гія» має технічні можливості 
надавати суб’єктам госпо-
дарювання регіону актуаль-
ні нормативні документи.

З метою підтримання 
фонду нормативних доку-
ментів вашого підприєм-
ства в актуальному стані 
пропонуємо придбати ви-
щезазначені національні 
стандарти надіславши пе-
релік необхідних вам НД 
зручним для Вас способом 
(E-mail: fond@st.ck.ua або 
поштою на адресу: 18002, 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 
278).

Детальну інформацію 
Ви можете отримати за те-
лефоном: (0472) 37-15-44.


