
521 вересня 2016 рокуЗвіт голови облради
21 вересня 2016 рокуÑï³ëüнèé ïроекò ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàçеòè «×еркàсüкèé крàé»

До високої якості — разом
Для здоров’я людей

Органічна — значить, високоякісна, 
екологічно чиста
Уряä Укрàїнè çàïочàòкувàв ìехàн³çì, якèé нàäàсòü ìожëèв³сòü ч³òко вреãуëювàòè 
в³äносèнè ì³ж суб’єкòàìè ãосïоäàрювàння òà äержàвою в чàсòèн³ орãàн³чноãо вèробнèцòвà. 
Ïосòàновою Кàб³неòу М³н³сòр³в Укрàїнè в³ä 31 серïня 2016 р. №587 çàòверäжено Äеòàëüн³ 
ïрàвèëà вèробнèцòвà орãàн³чної ïроäукц³ї (сèровèнè) росëèнноãо ïохоäження, що äàє çìоãу 
всòàновèòè çàãàëüн³ вèìоãè äо вèробнèк³в òàкої ïроäукц³ї.

Зокрема, це вимоги до сівозмін, обробітку 
ґрунту, відбору насіння та садивного ма-
теріалу, удобрення сільськогосподарських 

культур, захисту рослин, вирощування грибів. Рі-
шення уряду дасть змогу значно збільшити обся-
ги виробництва конкурентоспроможної аграрної 
продукції, прискорити наповнення внутрішнього 
ринку високоякісними продуктами харчування та 
створити передумови для формування свідомос-
ті здорового способу життя у громадян. Вироб-
ництво у достатній кількості органічної продукції 
сприятиме поглибленню інтеграції українського 
аграрного виробництва до ринку ЄС та світових 
ринків загалом.

За словами міністра аграрної політики та 
продовольства України Тараса Кутового, затвер-
дження таких правил прискорить якісне зростан-
ня галузі виробництва органічної сільськогос-
подарської продукції. На його думку, органічне 
виробництво в Україні сьогодні має надзвичайні 
перспективи для розвитку.

Нині в Україні, в тому числі й на Черкащині, 

органічне землеробство розвинене недостат-
ньо. Проте, на думку директора ДП «Черкасис-
тандартметрологія» Михайла Чорнопищука, для 
нашої аграрної області, такий напрямок безпе-
речно є перспективним. Адже в регіоні чима-
ло сільськогосподарських підприємств, які уже 
впритул наблизилися до реалізації на практиці 
вимог, передбачених Детальними правилами ви-
робництва органічної продукції (сировини) рос-
линного походження. Основою виробництва ор-
ганічної продукції є виключення з технологічного 
процесу її виробництва застосування хімічних 
добрив, пестицидів, генетично модифікованих 
організмів і їх похідних та продуктів, вироблених 
з генетично модифікованих організмів, консер-
вантів. ДП «Черкасистандартметрологія» як ор-
ган з оцінки відповідності, наголосив керівник, 
готове допомагати таким виробникам освоювати 
цей напрямок. Зокрема, мова йде про відповід-
ну сертифікацію, налагодження системи контро-
лю на всіх етапах виробництва, надання консуль-
тативної допомоги.

Урожай-2017

Щоб колосилася
хлібна нива
Нà ×еркàсüк³é äержàвн³é с³ëüсüкоãосïоäàрсüк³é äосë³äн³é 
сòàнц³ї в с. Хоëоäнянсüке Ñì³ëянсüкоãо рàéону в³äбувся 
нàуково-ïрàкòèчнèé сеì³нàр нà òеìу: «Нàуково-ïрàкòèчн³ 
çàсàäè ïос³ву оçèìèх çерновèх куëüòур ç еëеìенòàìè 
конòурно-ìеë³орàòèвної сèсòеìè орãàн³çàц³ї ïоë³в 
в АÏК ×еркàсüкої  обëàсò³». У сеì³нàр³ вçяëè учàсòü 
нàчàëüнèк уïрàвë³ння àãроïроìèсëовоãо роçвèòку 
обëäержàäì³н³сòрàц³ї Іãор Коëоäкà, фàх³вц³ ãàëуçевèх 
уïрàвë³нü, нàуковц³, кер³внèкè с³ëüãосïï³äïрèєìсòв, 
ïреäсòàвнèкè òà фàх³вц³ коìïàн³é с³ëüãосïвèробнèк³в.

Як зауважив, відкриваючи семінар,  начальник управлін-
ня агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор 
Колодка, від того,  як організовано і якісно підготуємося 

та проведемо осінні польові роботи, залежатиме виконання за-
вдань виробництва сільськогосподарської продукції в заплано-
ваних обсягах. 

В. о. директора Черкаської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Михайло Блащук  ознайомив учасників семі-
нару з сортами озимої пшениці вітчизняної селекції для Лісо-
степової зони України та особливостями агротехніки та насін-
ництва. Директор Черкаської філії державної установи «Інститут 
охорони ґрунтів України» Юрій Кривда доповів про агрохімічний 
стан ґрунтів сільськогосподарського використання та забезпе-
ченість мінеральними добривами під посів озимих культур. З 
практичними можливостями технічного регулювання в галузі аг-
ропромислового комплексу учасників семінару ознайомив ди-
ректор ДП «Черкасистандартметрологія» Михайло Чорнопищук. 
Як зазначив Михайло Петрович, очолюване ним підприємство 
забезпечує реалізацію в регіоні економічних інтересів держави, 
виконує роботи та послуги у сфері стандартизації, метрології, 
оцінки відповідності (сертифікації) згідно з вимогами чинного 
законодавства України. Нині це потужне сучасне підприємство, 
яке має розвинену інфраструктуру, територіальні підрозділи в 
містах Умань і Ватутіне. Воно уповноважене проводити повір-
ку (калібрування) засобів вимірювальної техніки та її держав-
ні контрольні й приймальні випробування, забезпечує єдність 
вимірювань у регіоні. Випробування продукції проводяться за 
показниками безпеки. Фахівці точно визначать вміст у сіль-
ськогосподарській продукції пестицидів, токсичних елементів, 
зокрема мікотоксинів, бенз(а)пірену та радіонуклідів. 

Випробування 

Запрошуємо 
до співпраці
Акреäèòовàнèé 
Нàц³онàëüнèì àãенòсòвоì 
ç àкреäèòàц³ї Укрàїнè, 
Вèïробувàëüнèé ценòр ÄÏ 
«×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я 
ïроïонує сï³вïрàцю в ãàëуç³ 
ëàборàòорноãо вèïробувàння 
хàрчової ïроäукц³ї òà 
ïроäовоëüчої сèровèнè. 
Ценòр ìàє Аòесòàò àкреäèòàц³ї 
ì³жнàроäноãо çрàçкà вèçнàнèé 
Євроïеéсüкою корïорàц³єю ç 
àкреäèòàц³ї òà М³жнàроäною 
àсоц³àц³єю ç àкреäèòàц³ї ëàборàòор³é, оснàщенèé сучàснèì 
обëàäнàнняì, яке äàє çìоãу вèçнàчàòè ïокàçнèкè якосò³ òà 
беçïекè ³нсòруìенòàëüнèìè ìеòоäàìè в ïрèéняòн³ òерì³нè.

У центрі проводяться випро-
бування харчової продукції 
та продовольчої сирови-

ни, мийних засобів, парфумер-
но-косметичних виробів, по-
суду (скляного, керамічного, 
металевого та з полімерних ма-
теріалів), ґрунтів, речовин хі-
мічних і хімічних продуктів, ви-
робів текстильної та швейної 
промисловості, засобів індиві-
дуального захисту, шкіри та ви-
робів шкіряних, взуття, виробів 
гумових та пластмасових, ігра-
шок, виробів медичного при-
значення, будівельних мате-
ріалів, виробів та конструкцій, 
обладнання технологічного для 
харчової промисловості, техніки 
сільськогосподарської, облад-
нання металообробного та де-
ревообробного, машин коваль-
сько-пресових, підйомників, 
насосів та агрегатів насосних, 
компресорного обладнання, 
устаткування холодильного та 
вентиляційного непобутового, 
приладів електричних побуто-
вих, складників електронних, 
устаткування освітлювального 
електричного, інструменту руч-
ного зі силовим приводом, ін-
струментів і приладдя медично-
го та стоматологічного тощо.

Сфера акредитації Випро-
бувального центру містить ме-
тоди, включені до Перелі-
ку референс-методик відбору 
зразків та їх досліджень (ви-
пробувань), що повинні засто-

совуватись в арбітражних до-
слідженнях об’єктів санітарних 
заходів, затвердженого Нака-
зом №397 від 19.10.2015 Мі-
ністерства аграрної політики та 
продовольства України та заре-
єстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 18 грудня 2015 р. 
за № 1592/28037.

Для випробувань викорис-
товуються сучасні методи ви-
пробувань:

- хіміко-аналітичні та фізико-
хімічні методи;

- хроматографічні методи 
(газова, рідинна і тонкошарова 
хроматографія);

- спектрометричні мето-
ди, методи атомної абсорбції, 
сцинтиляційного детектування;

- випробування за мікробіо-
логічними показниками.

Випробування продукції 
проводяться за показниками 
безпеки:

- визначення вмісту пести-
цидів (хлорорганічних, фосфо-
рорганічних, групи синтетичних 
пиретроїдів, групи похідних сим 
триазинів, гліфосату, тощо);

- визначення вмісту токсич-
них елементів;

- визначення вмісту мікоток-
синів (афлатоксину В1, дезок-
синіваленолу, зеараленону, Т-2 
токсину, патуліну, після розши-
рення сфери — сумарний вміст 
мікотоксинів B1,B2,G1,G2, вміст 
охратоксину А, вміст фумонізи-
нів, суми B1,B2);

- визначення вмісту бенз(а)
пірену

- визначення  радіонуклідів 
(Сs-137) та (Sr-90).

Одним із напрямків дослі-
джень є випробування ріпаку 
за вмістом ерукової кислоти та 
глюкозинолатів, термін прове-
дення робіт від 4 до 24 год. в 
залежності від часу надходжен-
ня зразків та завантаженос-
ті лабораторії, а також надання 
допомоги в організації випро-
бувань продукції на вміст гене-
тично модифікованих організ-
мів. Випробування проводяться 
в державних акредитованих ла-
бораторіях. По закінченню до-
сліджень надається протокол 
результатів відповідно до вимог 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/
IEC 17025:2005).

Найближчим часом сфера 
акредитації буде розширена, 
включаючи метод імуно-фер-
ментного аналізу, що розши-
рить можливості випробуваль-
ного центру щодо проведення 
випробувань продукції на відпо-
відність Державним гігієнічним 
правилам і нормам «Регламент 
максимальних рівнів окремих 
забруднюючих речовин у харчо-
вих продуктах».

Нàш³ конòàкòè: 
web: http://www.st.ck.ua, 

e-mail: st@st.ck.ua
Заст. директора Швецов 

Володимир Васильович, e-mail: 
s17@st.ck.ua, тел. 45-81-57

керівник випробувального 
центру  Сотник Світлана Анато-
ліївна, e-mail: lab@st.ck.ua, тел. 
45-30-52

До уваги керівників підприємств та відповідальних 
за функціонування систем управління якістю!

На замовлення підприємств регіону ДП «Черкасис-
тандартметрологія» організовує практичний семі-
нар на тему «Нова версія стандарту ISO 9001:2015. 

Що нового?». Семінар орієнтований на керівників підпри-
ємств, представників керівництва-відповідальних за роз-
роблення та забезпечення функціонування систем управ-
ління, фізичних осіб-підприємців, внутрішніх аудиторів, 
провідних фахівців підприємств. По закінченню семінару 
його учасники одержать свідоцтва визначеної форми. 

Для підтвердження участі в семінарі необхідно до 4 
жовтня надіслати заявку факсом (0472) 37-15-44 або на 
email:st@st.ck.ua з поміткою «На семінар». Семінар відбу-
деться 6 жовтня 2016 року.

Повірка

Чіткий облік — 
шлях до економії

Опалювальний сезон уже близько. Теплопостачальні під-
приємства активізували роботу з метою кращої оснаще-
ності житлового фонду будинковими лічильниками тепла: 

вони розробляють проектну документацію, проводять монтаж 
вузлів обліку теплової енергії.

Для забезпечення достовірності обліку ДП «Черкасистандарт-
метрологія» здійснює метрологічну експертизу цих проектів, а та-
кож експертизу монтажу вузлів обліку. Нові будинки, які мають 
горизонтальну розводку теплоносія у квартирах, оснащують квар-
тирними вузлами обліку. Це дає можливість мешканцям квартири 
економити тепло, а також сплачувати за дійсно спожиту теплову 
енергію конкретною квартирою, а не за усередненими показника-
ми під’їзду чи будинку.

ДП «Черкасистандартметрологія» оснащене всіма необхідни-
ми еталонами для забезпечення періодичної повірки лічильників 
теплової енергії. Повірка вимірювача витрати теплоносія відбува-
ється на сучасних стаціонарних проливних повірочних установках 
УВЛ15/25-01 та УВЛ15/65. За 8 місяців 2016 року фахівці повірили 
408 лічильників теплової енергії.

У лабораторії ДП «Черкасистандартметрологія» також про-
водиться технічне обслуговування теплолічильників та заміна 
елементів живлення для забезпечення стабільної роботи про-
тягом опалювального сезону.


