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Черкаська якість 2017

Переможці будуть відомі в листопаді
Сьогодні на перший план в Україні виходить якість товарів, робіт та
послуг. Інтеграція України у світовий економічний простір ставить нові
вимоги до якості та безпечності продукції.

Визнання

Не тільки на
європейському,
а й на світовому рівні
Національне агентство з акредитації України (НААУ)
із гордістю повідомляє, що 16 серпня 2017 року НААУ
стало підписантом багатосторонньої угоди про взаємне
визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MLA)
у таких сферах акредитації: сертифікація продукції
– ISO/IEC 17065, сертифікація персоналу — ISO/IEC
17024, сертифікація систем менеджменту — ISO/IEC
17021-1 (сфери ISO 9001 та ISO 14001). Інформацію
щодо статусу НААУ в IAF можна знайти за посиланням
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Ukraine/502.
аким чином, НААУ повністю виконало свої зобов’язання
щодо забезпечення підписання угод про визнання, зазначені в плані заходів щодо реалізації Стратегії розвит
ку системи технічного регулювання на період до 2020 року,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України. Відтепер, переважна більшість видів діяльності НААУ визнається не
тільки на європейському, а й на світовому рівні.
Підписання IAF MLA несе певні переваги не тільки для національного органу з акредитації, а й для національного уряду, регуляторів, бізнесу, виробників та споживачів.
Для уряду України — IAF MLA надає надійну та міцну
основу, яка в подальшому дає можливість заключати міжнародні торговельні угоди.
Для регуляторів — це визнаний на світовому рівні показник, який демонструє відповідність міжнародним стандартам
та вимогам.
Для бізнесу — IAF MLA надає інформацію щодо надійності
виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого органу з оцінки відповідності.
Одночасно нагадуємо, що орган з сертифікації систем
управління Державного підприємства «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».
Згідно з затвердженою сферою акредитації, ДП «Черкасистандартметрологія» проводить сертифікацію систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ
ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO
9001:2008, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT) за видами економічної
діяльності — харчова промисловість, напої та тютюн, охорона здоров’я та соціальна допомога.
Враховуючи підписання угоди про визнання НААУ з боку
IAF та акредитацію органу з сертифікації систем управління в НААУ, сертифікати на системи управління якістю, видані органом з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» на відповідність зазначеним вище
стандартам, рівнозначні сертифікатам, виданим будь-яким
міжнародним органом з сертифікації та визнаються в інших
країнах.
Споживачі набувають упевненості в товарах та послугах, які мають знак відповідності або супроводжуються сертифікатом відповідності. IAF MLA забезпечує, що такі товари та послуги відповідають вимогам стандартів щодо якості
та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені
або надані.

Т

та послуги» представлені транспортні та
експертні послуги, водопостачання, водоочищення, роздрібна торгівля.
Серед підприємств-учасників є значна кількість тих, що мають розроблені,
впроваджені та сертифіковані системи
управління — ТОВ «Завод «ТЕХНО», ПАТ
«Золотоніський маслоробний комбінат»,
ТОВ «Черкасихліб ЛТД», ПАТ «Юрія»,
ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний
завод «Златогор», Канівська філія ТОВ
«Клуб сиру», ТОВ «Красногірський олійний завод», ПАТ «Черкаський автобус»,
ТОВ «Науково-інженерний центр «Сканер» та інші. Це дуже важливо, адже
міжнародні дослідження підтверджують,
що існує чіткий зв’язок між рівнем економіки і кількістю впроваджених систем.
Чим більше систем якості, тим ефективніше розвивається економіка країни.
У вересні-жовтні проходить етап,
коли експертні групи на підставі затвер-

Власникам теплолічильників!
В

умовах постійного зростання тарифів, достовірний облік енергоносіїв має надзвичайно важливе значення для їхньої економії. Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий
центр стандартазації, метрології та сертифікації» виконує повірку лічильників тепла і надає послуги з демонтажу для проведення повірки та монтажу після повірки. Вартість повірки становить
1436,59 грн. (з ПДВ). Загальна вартість демонтажу для проведення повірки та монтажу після повірки — 295,81 грн. (з ПДВ).
За довідками щодо проведення вище вказаних робіт звертатись за телефонами: (0472)
33-07-14, 37-45-56, 33-07-13, моб. тел. 0965443850

До уваги керівників підприємств,
організацій, установ та відповідальних осіб!
У зв’язку з трагічним випадком в одеському таборі «Вікторія», який привів до загибелі дітей,
звертаємо увагу щодо вимог електричної безпеки на підприємствах.

К

ерівник
підприємства
або
установи
зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електромереж
та електроустановок відповідно до вимог чинних
нормативних документів.
Електробезпека — це система організаційних і
технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного
поля, статичної електрики та пожеж.
На підприємстві повинен бути організований
контроль технічного стану шляхом проведення
оглядів та технічної діагностики (вимірювань та
випробувань). Контроль має бути як постійним,
так і періодичним.
Для створення безпечних умов під час роботи з електроустановками повинні бути змонтовані
заземлювальні пристрої та заземлені струмопровідні частини електрообладнання, що в нормальних умовах не перебувають під напругою.
Опір заземлювачів необхідно періодично
контролювати. Так як з причини корозії заземлювачів або через їх механічні пошкодження він може перевищити допустиму величину. Періодичність замірів опору
пристроїв заземлення та електроустановок регламентуються вимогами Правил
технічної експлуатації електроустановок
споживачів, які затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91 (далі
– ПТЕЕС) та іншими нормативними документами.
Перевірку наявності ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами проводять також після кожного ремонту заземлення.
Заміри опору ізоляції постійному
струму електроустановок і електричних
ланцюгів е невід’ємною частиною електричних вимірювань, тому що є найважливішим і основним показником стану
ізоляції. Якщо опір ізоляції менше, ніж
встановлено в нормативній документації,
то це може привести до трагічних наслідків – пожежі та електричних уражень. Пе-

ріодичність перевірки та норми опору ізоляції в
нормативних документах ПУЕ та ПТЕЕС.
Відповідно до ПТЕЕС для контролю правильності вибору автоматичних вимикачів в мережах
однофазного живлення до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю слід виконувати вимірювання
повного опору петлі «фаза-нуль», або струму короткого замикання.
Вимірювання повинні проводитися компетентними організаціями, із застосуванням повірених засобів вимірювальної техніки, атестованого
(каліброваного) випробувального обладнання та
кваліфікованим електротехнічним персоналом.
Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології
та сертифікації» відповідає вищевказаним критеріям і атестоване на проведення вимірювань у
сфері та або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (Свідоцтво № В 0102015 видано 02.09.2015 чинне до 02.09.2020).

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

З

метою популяризації місцевих виробників, які виготовляють конкурентоспроможну продукцію, надають якісні послуги, досягли успіхів у
освоєнні ринку та приділяють велику
увагу сучасним системам управління з
2015 року в області проводиться обласний конкурс якості продукції (товарів,
робіт, послуг) «Черкаська якість».
Узяти участь у конкурсі можуть підприємства, організації та установи усіх
форм власності, які належним чином зареєстровані та мають виробничі потужності на території України.
Нинішнього року 36 підприємств об-

ласті заявили для участі в Конкурсі 50
видів продукції (товарів, робіт, послуг).
Так, у номінації «Продукція» представлено 23 види продовольчої продукції,
18 — промислових товарів для населення, 4 — товарів виробничо-технічного призначення. Також 5 підприємств
області заявили 5 видів робіт та послуг.
Серед продовольчої продукції представлені хлібобулочні вироби, молочні
продукти, олія, борошно, крупа, карамель, алкогольні та безалкогольні напої тощо.
Провідні підприємства області представили для участі в конкурсі свої промислові вироби: медичну техніку, тканину, ваги, панелі для опалювання,
фільтри, агрохімічну продукцію, робочий
одяг. У групі «Товари виробничо-технічного призначення» є верстати, металоконструкції, неметалеві мінеральні вироби та інше. У номінації «Роботи

джених критеріїв за документами та матеріалами, які надали підприємства, оцінюють якість продукції (товарів, робіт,
послуг) учасників конкурсу. Результати
експертної оцінки у жовтні будуть представлені на розгляд обласній конкурсній
комісії для проведення ранжування та
визначення переможців.
У листопаді, в межах відзначення Європейського тижня якості в Україні, до
Всесвітнього дня якості, який у цьому
році припадає на 9 листопада, відбудеться урочиста церемонія нагородження учасників конкурсу.
Зазначимо, що з цього року учасникам конкурсу надаватиметься право використовувати знак обласного конкурсу якості продукції «Черкаська якість»
у рекламних та інформаційних матеріалах, відображати його на продукції, що
буде підтвердженням відповідного рівня
якості продукції (товарів, робіт, послуг)
підприємств регіону. Підставою для використання знаку буде офіційне рішення
обласної конкурсної комісії про визначення переможців, лауреатів та фіналістів конкурсу.

