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До високої якості — разом

До уваги
офтальмологів

ДП «Черкасистандартметро-
логія» придбало новий ета-
лон — комплект мір вер-

шинної рефракції 
та радіусу кривизни 
сферичної поверхні 
КМВР-2. Він забез-
печує можливість 
проведення повірки 
офтальмологічного 
обладнання для пе-
ревірки зору, а саме: 
кератометрів, офтальмометрів, 
рефрактометрів офтальмологічних 
та авторефрактокератометрів.

Зà äов³äкàìè çвåртàтèñя 
тåëåфонàìè: 

(0472) 33-07-13, 45-72-74.

Компетентність 
підтверджено

кредитаціяА онференціяК

Директор департаменту технічного 
регулювання Мінекономрозвит-
ку України, доктор технічних наук, 

професор Леонід Віткін у своєму висту-
пі акцентував увагу на стратегії Міжна-
родної організації стандартизації (ISO) 
як ключового важеля соціально-еконо-

мічного розвитку України до 2020 року 
та Стратегії розвитку системи технічно-
го регулювання на період до 2020 року. 
Про актуальні завдання щодо реформу-
вання національної системи стандарти-
зації та роль Національного органу стан-
дартизації слухачів інформував т.в.о. 

генерального директора ДП «УкрНДНЦ» 
Сергій Шевцов. Цікавим було спілкуван-
ня присутніх на конференції під час ор-
ганізованих панельних дискусій, у яких 
узяли участь директор ДП «Черкасис-
тандартметрологія» Михайло Чорнопи-
щук та провідні фахівці підприємства. 

Представники різних регіонів Укра-
їни дійшли спільної думки, що інфор-
маційно-просвітницьку кампанію, яку 
проводить Мінекономрозвитку України, 
треба продовжувати, адже саме обізна-
ність у законодавчих змінах дасть змогу 
вчасно реформувати вітчизняний бізнес.

Стандарти — мова, яка об’єднує

онкурсК

У ньому взяли участь найкращі 199 
творчих робіт дітей, які найбіль-
ше відповідають критеріям вистав-

ки-конкурсу, а саме: актуальність та по-
внота розкриття теми, рівень володіння 
технікою малювання, матеріалом, твор-

чий підхід (забороняється копіювання та 
запозичення тем тощо), охайність робо-
ти та старанність.

Компетентне журі відзначило, що 
значна кількість учасників спрямували 

свої таланти на гли-
боке розкриття теми 
якості та безпечності 
продукції, важливості 
заходів щодо підтрим-
ки чесних вітчизняних 
виробників та вірять у 
краще майбутнє Укра-
їни. 

До списку призе-
рів виставки-конкурсу 
дитячого малюнка уві-
йшли найкращі робо-
ти. Всього відзначено 
35 конкурсних ма-
люнків, з них: І місце 
— 9, ІІ місце — 13, ІІІ 
місце — 13. Конкурсні 
роботи дев’ятьох пе-
реможців надано для 
участі у загальнодер-

жавному рівні головному конкурсному 
журі в м.Київ. 

Фінальні заходи виставки–конкурсу 
«Я хочу жити в якісному світі» заплано-
вано на листопад-грудень 2015 року.

Нà çн³ìкàх: роботи переможців у 
своїх номінаціях десятирічного Костян-
тина Вініченка з Черкас («Чарівні іграш-
ки України») та дванадцятирічної Єли-
завети Ілляшенко з Руської Поляни 
(«Небезпечні Е-шники»).

Діти малюють якісний світ
Як ужå ïов³äоìëяëоñя, в ÄÏ «×åркàñèñтàнäàртìåтроëоã³я» 
ï³äбèто ï³äñуìкè обëàñноãо åтàïу Вñåукрàїнñüкої вèñтàвкè-
конкурñу äèтячоãо ìàëюнкà «Я хочу жèтè в як³ñноìу ñв³т³». 

В Укрàїн³ çì³нюєтüñя çàконоäàвñтво щоäо çàбåçïåчåння 
в³äïов³äноñт³ ïроäукц³ї тà її контроëю.

ове в законодавствіН

Щоб ваша продукція відповідала новим стандартам 

Зокрема набули чинності Зако-
ни України «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечнос-

ті та якості харчових продуктів», «Про 
державний ринковий нагляд і конт-
роль нехарчової продукції», «Про за-
гальну безпеку нехарчової продукції», 
«Про відповідальність за шкоду, за-
вдану внаслідок дефекту в продукції» 
та інші, замінюються старі стандар-
ти та вводяться стандарти гармоні-
зовані зі стандартами ЄС, вводять-
ся технічні регламенти. Достатньої 
роз’яснювальної роботи щодо мето-
дів забезпечення цієї відповідності, 
а також відповідних спеціалістів нині 
обмаль. Підприємства не завжди ма-
ють змогу самостійно прослідкувати 
за цими змінами та забезпечити від-
повідність своєї продукції вимогам 
нового чинного законодавства. 

Для усунення цієї прогалини від-
діл з підтвердження оцінки відповід-
ності продукції та послуг ДП «Черка-
систандартметрологія» може надати 
консультації та роз’яснення для роз-
витку малого та середнього бізнесу 
в Україні. Відділ проводить роботи 
щодо поставлення продукції на ви-
робництво, надає практичну та мето-
дичну допомогу в частині проведення 
випробувань, в організації та участі у 
роботі дегустаційної комісії дослідних 
зразків продукції. 

Спеціалісти відділу також на-
дають допомогу підприємствам, 
роз’яснюючи вимоги чинного зако-
нодавства України стосовно виготов-
лення будь-якої продукції та щодо 
методів, якими можна забезпечити 
її відповідність вимогам стандартів, 
технічних регламентів. 

ÏіÄÏриємÑтВа Не ЗаВжÄи мають ЗмогУ 
самостійно прослідкувати за цими змінами 
та забезпечити відповідність своєї продукції 
вимогам нового чинного законодавства. 

За бажанням замовників 
фахівці можуть проводити: 
експертизу технічної та техно-

логічної документації на продукцію 
підприємства, відповідність якої є 
однією з вимог підтвердження відпо-
відності продукції вимогам технічних 
регламентів; 
перевірку організації робіт сто-

совно приймання та випробування 
продукції, організації вхідного конт-
ролю матеріалів та комплектуючих 
виробів, які застосовуються для виго-
товлення продукції; 
вивчення продукції підприєм-

ства стосовно поширення на неї ви-
мог технічних регламентів та надання 
методичних та практичних рекомен-
дацій щодо підтвердження відповід-
ності конкретної продукції вимогам 
технічних регламентів; 
надання комплексної та постій-

ної допомоги підприємствам щодо 
забезпечення відповідності їхньої 
продукції вимогам чинного законо-
давства в частині стандартизації, ме-
трології, сертифікації, декларування 
відповідності продукції вимогам тех-
нічних регламентів.

Нà бàç³ Нàц³онàëüноãо орãàну ñтàнäàртèçàц³ї ÄÏ «УкрНÄНЦ» в³äбуëàñя 
конфåрåнц³я «Ñтàнäàртè — цå ìовà, якà об’єäнує», ïрèñвячåнà 
Äню ñтàнäàртèçàц³ї тà м³жнàроäноìу äню ñтàнäàрт³в, як³ нåäàвно 
в³äçнàчàëè. Зàх³ä ïровоäèвñя äëя ³нфорìувàння фàх³вц³в ïро 
çì³нè в нàц³онàëüноìу çàконоäàвñтв³ ç тåхн³чноãо рåãуëювàння, 
як³ ïровоäятüñя ç ìåтою ãàрìон³çàц³ї éоãо ç євроïåéñüкèì. 

овинкаН

ауäèторè Нàц³онàëüноãо 
àãåнтñтвà ç àкрåäèтàц³ї 
Укрàїнè (НааУ) ïровåëè оц³нку 
орãàну ç ñåртèф³кàц³ї ñèñтåì 
уïрàвë³ння нà в³äïов³äн³ñтü 
вèìоãàì ì³жнàроäноãо 
ñтàнäàрту ISO/IEC 17021:2011 
«оц³нкà в³äïов³äноñт³. Вèìоãè 
äо орãàн³в, що çä³éñнюютü 
àуäèт ³ ñåртèф³кàц³ю 
ñèñтåì ìåнåäжìåнту», 
вкëючàючè ñïоñтåрåжåння çà 
ä³яëüн³ñтю àуäèтор³в орãàну ç 
ñåртèф³кàц³ї нà ï³äïрèєìñтвàх 
×åркàñüкої обëàñт³.

За результатами проведено-
го оцінювання, орган із сер-
тифікації систем управління 

ДП «Черкасистандартметрологія» 
підтвердив свою компетентність та 
отримав атестат про акредитацію.

Сфера акредитації органу з сер-
тифікації систем управління охоплює:

- сертифікацію систем управлін-
ня якістю, відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 9001:2009 Системи управлін-
ня якістю. Вимоги, ISO 9001:2008 
Quality management systems — 
Requirements, у тому числі послуг у 
сфері охорони здоров’я та з надан-
ня соціальної допомоги;

- сертифікацію систем управлін-
ня якістю виробів медичних, відпо-
відно до вимог ДСТУ ISO 13485:2005 
Вироби медичні. Системи управлін-
ня якістю. Вимоги щодо регулюван-
ня, ISO 13485:2003 Medical devices 
— Quality management systems — 
Requirements for regulatory purposes;

- систем управління безпечніс-
тю харчових продуктів, відповідно 
до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 Сис-
теми управління безпечністю харчо-
вих продуктів. Вимоги до будь-яких 
організацій харчового ланцюга, ISO 
22000:2005 Food safety management 
systems — Requirements for any 
organization in the food chain.

Враховуючи двадцятирічний 
досвід роботи ДП «Черкасистан-
дартметрологія» у сфері сертифі-
кації продукції та систем управлін-
ня, компетентність персоналу, який 
має кваліфікацію аудиторів, особис-
ту зацікавленість нашого підприєм-
ства у підвищенні якості продукції, 
що випускається суб’єктами госпо-
дарювання нашого регіону в цілому, 
та послуг, що надаються заклада-
ми охорони здоров’я, а також дове-
денні їх якості до рівня міжнародних 
стандартів, пропонуємо співпрацю 
у проведенні сертифікації систем, 
впроваджених закладами охорони 
здоров’я.

Нàä³я ЛеÑе×ко, 
нàчàëüнèк в³ää³ëу ç 

ï³äтвåрäжåння в³äïов³äноñт³ 


