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До високої якості — разом
29 березня 2017 року
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Закон про стандартизацію — в дії

29 березня 2016 року

Увага: оцінка відповідності

Технічні умови: особливості застосування Наші сертифікати
У рамках реформування в Україні системи технічного регулювання
з 3 січня 2015 року введено в дію нову редакцію Закону України
«Про стандартизацію», статтею шостою якого встановлені
категорії нормативних документів: національні стандарти,
міждержавні, міжнародні, європейські стандарти, кодекси
усталеної практики та технічні умови (ТУ). Вся продукція, яка
виробляється в Україні, повинна відповідати вимогам технічних
регламентів, стандартів або ТУ.

Р

азом з тим, зазначеним законом передбачено, що всі
категорії нормативних документів застосовуються підприємствами на добровільних засадах,
що дає можливість вибору для виробників продукції, але й встановлює високий рівень відповідальності за виготовлення якісної і
безпечної продукції.
Практика провідних країн світу
свідчить, що саме стандарти є тим
документом, який дає змогу урядам цих країн встановлювати вимоги щодо безпечності продукції,
її сумісності та взаємозамінності, єдності методів вимірювань та
єдності маркування шляхом посилання на них у нормативно-правових документах.
Найпоширенішим
нормативним документом в Україні у зв’язку
зі скасуванням значної кількості
стандартів (ГОСТ), які розроблялися ще за часів Радянського Союзу і втратили свою актуальність,
є технічні умови України. За даними ДП «Укрметртестстандарт»,
який формує Головний фонд ТУ
України, кількість ТУ налічує понад
46 тисяч найменувань. Розроблення та впровадження виробниками
продукції своїх ТУ, за відсутності
необхідних технічних регламентів,

національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими вимогами, наявністю
застарілих міждержавних стандартів, відіграють свою позитивну
роль. Зокрема, дають можливість
оперативно розробляти й впроваджувати нові види продукції, нові
технології виробництва, використовувати нові види сировини і при
цьому працювати у законодавчому
полі.
Технічні умови — це нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або
послуга, та визначає процедури, за
допомогою яких може бути встановлено чи дотримано такі вимоги.
Останнім часом почастішали
випадки надання підприємствами
різних форм власності недостовірної інформації про нібито проведену перевірку державними підприємствами, підпорядкованими
Мінекономрозвитку України, технічних умов, згідно з якими виробляється продукція, на відповідність їх законодавству України,
технічним регламентам та національним стандартам.
З метою запобігання надання
переваги несумлінним виробникам та прийняття рішення на під-

ставі недостовірних документів,
організатори та учасники тендерів мають можливість перевірити інформацію про технічні умови в Каталозі ТУ України on-line, в
тому числі безкоштовно, або отримати довідку про технічні умови на
основі інформації з бази даних «ТУ
України».
Керуючись Законом України
«Про стандартизацію» та комплексом основоположних стандартів
національної системи стандартизації, ДП «Черкасистандартметрологія» виконує перевірку, перегляд
технічних умов та змін до них на
продукцію (послуги), розроблені вітчизняними виробниками, всіх
галузей промисловості на відповідність законодавству України,
нормативно-правовим актам та
нормативним документам та вносить ТУ до Головного фонду технічних умов України та бази даних
«Технічні умови України».
ДП
«Черкасистандартметрологія» допоможе вам отримати
достовірну й актуальну інформацію щодо чинності, актуальності, відповідності ТУ вимогам законодавства, щодо власника або
розробника ТУ, допоможе в їхній
розробці та проведе перевірку на
відповідність вимогам чинного законодавства.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ,
І МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!
Інформація телефонами:
(0472) 37-15-44,
факс: (0472) 45-74-37.
Ваші запитання (замовлення)
надсилайте на електронну адресу:
inform@st.ck.ua

Семінар

Вимоги безпечності зобов’язують
В Україні нині швидко зростає кількість закладів
громадського харчування, і їхні відвідувачі
бажають не лише гарно провести час, а й бути
впевненими у безпечності харчових продуктів,
які вони вживають.

Н

агадаємо, що з 1 січня минулого року набули
чинності обов’язкові вимоги Закону України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». У зв’язку з цим
обов’язковим є застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР (ХАССП),
які гарантують безпечність харчових продуктів. Керуючись вимогами закону, для забезпечення високої якості продукції ресторани і кафе зобов’язані зді
йснювати постійний контроль виробництва страв.
З метою підвищення рівня інформованості власників та адміністраторів закладів громадського харчування у питанні безпечності харчової продукції у
травні нинішнього року ДП «Черкасистандартметрологія» планує провести семінар на тему «Розробка та
впровадження системи управління безпечністю харчової продукції у закладах громадського харчування.
Застосування принципів НАССР».
Лектором запрошено вже відомого черкасцям ди15 березня світова громадськість
відзначала Всесвітній день
захисту прав споживачів. Логічно,
що споживачі мають право на
інформацію, на безпеку, на вибір,
право бути почутими, право на
задоволення базових потреб, на
компенсацію, на споживчу освіту,
на здорове довкілля. Нинішнього
року цей день проходив під гаслом
«Права споживачів у цифрову
епоху».

Д

ля ДП «Черкасистандартметрологія» одним із незмінних пріоритетів діяльності залишається конт
роль за якістю. Тож своєю щоденною
працею фахівці підприємства продовжують дбати про надійний і постійний
захист прав споживачів від неякісної
або небезпечної продукції, робіт та послуг. Тому наше підприємство розпочало роботи з надання споживачам нової
послуги — споживчої експертизи.

ректора ТОВ «Центр експертних рішень», кандидата
ветеринарних наук, аудитора ISО 9001, FSSC 22000
українського відділення компанії DQS-UL Сергія Чорного (м.Київ).
Запрошуємо представників закладів громадського харчування області до участі у семінарі.
Детальна інформація щодо дати проведення та
участі в семінарі — телефоном 0472 37 15 44, e-mail
konkyrs@st.ck.ua

ВИЗНАЮТЬ У ЄВРОПІ

У

зв’язку з численними запитами підприємстввиробників, які сертифікували системи управління, стосовно визнання в інших країнах сертифікатів на системи управління та некоректним
трактуванням даної проблеми різними представниками іноземних органів з оцінки відповідності
систем управління, наше підприємство звернулося
з запитом до Національного агентства з акредитації України (далі НААУ). Як повідомили в агентстві,
враховуючи визнання НААУ з боку Європейської
асоціації та акредитацію органу з сертифікації систем управління в НААУ, сертифікати на системи
управління, видані органом з оцінки відповідності, що акредитований в агентстві, приймаються на
рівні з сертифікатами, виданими будь-яким міжнародним органом з сертифікації, що акредитований
іншим підписантом угоди з ЕА. Таким чином отримання документу щодо підтвердження відповідності в органі з оцінки відповідності з іноземною акредитацією замість або на додаток до аналогічного
документу, виданого вітчизняним органом з оцінки
відповідності з акредитацією в НААУ, є недоцільним і тягне за собою додаткові видатки.
Орган з сертифікації систем управління ДП
«Черкасистандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC
17021-1:2015 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем
менеджменту». Атестат про акредитацію органу з
сертифікації систем управління за №8О087 зареєстрований у реєстрі Національного агентства з
акредитації України 24 січня 2017 року. Згідно з
затвердженою сферою акредитації орган з сертифікації систем управління проводить сертифікацію:
- систем управління якістю відповідно до
вимог ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги, ISO 9001:2008 Quality
management systems — Requirements, у сферах:
харчова промисловість, напої та тютюн; охорона
здоров’я та соціальна допомога;
- систем управління якістю відповідно до
вимог ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги, ISO 9001:2015 Quality
management systems — Requirements, у сферах:
харчова промисловість, напої та тютюнові вироби; охорона здоров’я та соціальна робота;
- систем управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР) відповідно до вимог ДСТУ
ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга, ISO 22000:2005
Food safety management systems — Requirements
for any organization in the food chain;
- систем управління якістю виробів медичних відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485:2005
Вироби медичні. Системи управління якістю.
Вимоги щодо регулювання, ISO 13485:2003
Medical devices — Quality management systems –
Requirements for regulatory purposes.
Отже, сертифікати, видані органом з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» на системи управління якістю, системи управління безпечністю харчових продуктів
та системи управління якістю виробів медичних
на відповідність зазначеним вище стандартам,
визнають у країнах-членах ЕА. Отримання ж сертифікату в органі з іноземною акредитацією тягне за собою значні додаткові витрати.
Запрошуємо до співпраці.
Михайло ЧОРНОПИЩУК,
директор ДП «Черкасистандартметрологія»

Споживач має право

Об’єктивну оцінку дає випробувальний центр
Що ж таке споживча експертиза?
Це — дослідження споживчих властивостей товарів за органолептичними,
фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, їх кількісними характеристиками щодо їхньої відповідності
нормам законодавства і вимогам нормативної документації, яким повинна
відповідати продукція при розміщенні її
на ринку України, а також встановлення причин невідповідності об’єкта експертизи обов’язковим вимогам. Тобто проводяться дослідження продукції
на відповідність вимогам нормативної
документації згідно з якою вона виготовляється, а в разі необхідності її випробування, визначається перелік нор-

мативно-правових актів та нормативних
документів.
На споживчому ринку сьогодні нерідко з’являється різноманітна «проблемна» продукція. Це стосується
будь-якого її виду — харчової, продукції легкої промисловості, будматеріалів тощо. Випробувальний центр ДП
«Черкасистандартметрологія» здатний
провести випробування харчової продукції та продовольчої сировини, мийних засобів, парфюмерно-косметичних
виробів, посуду, товарів легкої промисловості, засобів індивідуального
захисту, взуття, іграшок, виробів медичного призначення, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, об-

ладнання технологічного для харчової
промисловості, техніки сільськогосподарської тощо.
Наш випробувальний центр акредитований Національним агентством
із акредитації України на право проведення лабораторних досліджень понад
50 груп харчової продукції, широкого
асортименту товарів легкої промисловості, близько 60 видів будматеріалів і
конструкцій. Випробування на відповідність державним стандартам, технічним
регламентам та іншим нормативним
документам виконуються кваліфікованими фахівцями з використанням діючих стандартів, сучасних методів та обладнання.

