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До високої якості — разом
Поступ

ДосвіД плюс компетентність
Зàбåçïåчуючè äåржàвíу ïол³тèку 
у ñфåр³ тåхí³чíого рåгулювàííÿ 
тà çàхèñту ïрàв ñïожèвàч³в,  ÄÏ 
«×åркàñèñтàíäàртìåтролог³ÿ» ïроäовжує 
вäоñкоíàлювàтè íàäàííÿ ïоñлуг у ñфåр³ 
ìåтролог³ї, ñтàíäàртèçàц³ї тà ñåртèф³кàц³ї 
ïроäукц³ї, ïоñлуг ³ ñèñтåì уïрàвл³ííÿ 
ÿк³ñтю. ×³тко é çлàгоäжåíо ïрàцює 
íå т³лüкè àïàрàт головíого ï³äроçä³лу 
ï³äïрèєìñтвà в ×åркàñàх, à é в³ää³лè у 
ì³ñтàх Уìàíü ³ Вàтут³íå. Вèñокèé р³вåíü 
äоñкоíàлоñт³ ï³äïрèєìñтвà ï³äтвåрäжує 
вïровàäжåíà ñèñтåìà уïрàвл³ííÿ ÿк³ñтю 
íà в³äïов³äí³ñтü ÄÑТУ ISO 9001. 

Аналізуючи зроблене минулого 
року, не можна не відзначити 
певних досягнень, над примно-

женням яких працюємо нині. Важливе 
значення для колективу має одержа-
ний торік позитивний результат про-
ведення Національним агентством з 
акредитації України інспекційного на-
гляду в органі з сертифікації систем 
управління на відповідність вимогам 
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/
TS 22003:2013. Національне агент-
ство з акредитації України провело 
повторну акредитацію калібруваль-
ної лабораторії на відповідність ви-
могам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 з 
розширенням сфери акредитації. Та-
кож одержано позитивний резуль-
тат інспекційного нагляду на відпо-
відність вимогам  ДСТУ EN ISO/IEC 
17065:2014.

Освоєно дві нові методики калі-
брування засобів вимірювальної тех-
ніки та еталонів. Придбано установку 
для повірки лічильників газу.

У відповідності з завданнями про-
грами «Сприяння взаємній торгівлі 
шляхом усунення технічних бар’єрів 
у торгівлі між Україною та Європей-
ським Союзом» ДП «Черкасистан-
дартметрологія» отримало кошти за 
напрямком «Оновлення і модернізація 
засобів та обладнання випробуваль-
них, калібрувальних, вимірювальних 
і повірочних лабораторій» для онов-
лення власного випробувального 
центру. Уже закуплено лаборатор-
ний електричний бідистилятор, при-
лад для циклічних навантажень з 

пристроєм для з’єднання стрічок та 
прилад для визначення міцності за-
стібки-блискавки, що дасть змогу 
створити умови проведення випро-
бувань продукції відповідно до вимог 
європейських гармонізованих стан-
дартів. Випробувальна лабораторія 
харчової продукції та продукції легкої 
промисловості взяла участь у двох 
програмах міжлабораторних порів-
нянь результатів вимірювань, досяг-
нувши відмінних показників. 

Чимало позитивних змін відбува-
ється у метрологічних підрозділах. 
Вони взяли участь у трьох програмах 
міжлабораторних порівняннях ре-
зультатів вимірювань, що сприятиме 
підвищенню їхньої точності. Атесто-
вані аудитори з технічного регламен-
ту безпеки машин, низьковольтного 
електричного устаткування та засо-
бів індивідуального захисту. 

Підвищили свою кваліфікацію й 
інші аудитори з технічних регламен-
тів та сертифікації продукції, зокрема 
атестовані два аудитори з сертифі-
кації систем управління безпечніс-
тю харчових продуктів за ДСТУ ISO 
22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) 
та один — із сертифікації систем 
управління медичних виробів за ISO 
13485:2016.

Виконано 223 роботи з сертифі-
кації та 41 робота з оцінки відповід-
ності вимогам технічних регламентів. 
Видано 15 сертифікатів на системи 
управління якістю на відповідність ви-
могам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 
та два сертифікати на відповідність 

ДСТУ ISO 13485:2015, а також сім 
сертифікатів на системи управління 
безпечністю харчових продуктів за 
вимогами ДСТУ ISO 22000:2007. 

На першому плані сьогодні — 
якість підприємтва. ДП «Черкаси-
стандартметрологія», як орган із сер-
тифікації систем управління, провів 
торік 16 наглядових аудитів за серти-
фікованими системами управління. З 
метою одержання ліцензії на вироб-
ництво алкогольної продукції та пива 
атестовано 7 підприємств. На замов-
лення торговельних мереж прове-
дено 13 аудитів виробників харчової 
продукції різних регіонів України.

Фахівцям восьми підприємств 
надано допомогу в питаннях функ-
ціонування систем управління якіс-
тю. Спеціалістам ще шістьох під-
приємств допомогли налагодити 
системи управління безпечністю хар-
чових продуктів. Завдяки допомозі 
працівників ДП «Черкасистандартме-
трологія» на двох підприємствах об-
ласті чітко запрацювали інтегровані 
системи управління якістю та безпеч-
ністю. Надані послуги з сертифікації 
систем управління якістю медичних 
виробів. 

35 працівників нашого підприєм-
ства (майже третина всього складу) 
підвищили торік свою кваліфікацію. 
Це дасть змогу значно підвищити 
якість наших послуг. Укладена 101 
угода на інформаційно-консультацій-
не забезпечення суб’єктів господа-
рювання регіону в сфері  стандарти-
зації. 

У межах інформаційно-просвіт-
ницької кампанії, започаткованої 
Мінекономрозвитку України щодо 
змін у законодавстві, у сфері техніч-
ного регулювання проведено десять 
заходів, у т.ч. п’ять семінарів-навчань, 
у яких взяло участь 160 слухачів.

Ще серйозніші завдання стоять 
перед нами нинішнього року. Зважа-
ючи на досвід і компетентність, має-
мо всі підстави сподіватися, що ми з 
ними справимося. 

Мèхàéло ×орноÏищУк,
äèрåктор  

ÄÏ «×åркàñèñтàíäàртìåтролог³ÿ»

У Міністерстві економічного розвитку України

обов’язкове маркування впровадять
не раніше 2021 року
М³íåкоíоìроçвèтку ïроäовжèло äо 1 ñ³чíÿ 2021 
року ïåрåх³äíèé ïåр³оä ç обов’ÿçкового ìàркувàííÿ 
ïроäукц³ї л³тåрàìè лàтèíñüкого ³ грåцüкого 
àлфàв³т³в.  

В 2015 році на вико-
нання вимог Угоди 
про асоціацію з ЄС 

Україна прийняла Прави-
ла застосування одиниць 

виміру. Згідно з Правила-
ми, з 1 січня 2016 року всі 
виробники споживчої про-
дукції зобов’язані познача-
ти виміри продукції одини-

цями виміру Міжнародної 
системи одиниць SI (кіло-
грами, сантиметри, літри 
і тому подібне). Разом з 
тим, згідно з правилами на 
маркуванні продукції, яка 
продається в Україні, по-
винні вказуватися міжна-
родні позначення одиниць 
виміру з використанням 

букв латинського і грець-
кого алфавіту. Одночасно 
можуть застосовуватися 
українські позначення оди-
ниць виміру (з використан-
ням букв українського ал-
фавіту). Такі позначення 
одиниць виміру поширю-
ються на маркування всієї 
споживчої продукції. 

Ñвоєю ïоñтàíовою в³ä 30 ñ³чíÿ 2019 року №54 Урÿä Укрàїíè çàтвåрäèв 
крèтåр³ї, çà ÿкèìè оц³íюєтüñÿ ñтуï³íü рèçèку в³ä ïровàäжåííÿ 
гоñïоäàрñüкої ä³ÿлüíоñт³ у ñфåр³ торг³вл³ é ïоñлуг тà вèçíàчàєтüñÿ 
ïåр³оäèчí³ñтü çä³éñíåííÿ Äåржàвíою ñлужбою ç ïèтàíü бåçïåчíоñт³ 
хàрчовèх ïроäукт³в тà çàхèñту ñïожèвàч³в ïлàíовèх çàхоä³в äåржàвíого 
íàглÿäу (коíтролю) çà äоäåржàííÿì çàкоíоäàвñтвà ïро çàхèñт ïрàв 
ñïожèвàч³в.

Метою постанови є запроваджен-
ня ризик-орієнтовного підходу 
до проведення перевірок, що 

допоможе вдосконалити систему відно-
син, які виникають при визначенні пері-
одичності здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) за до-
держанням суб’єктами господарювання 
законодавства про захист прав спожи-
вачів.

Ризик-орієнтовний системний підхід 
до розроблення критеріїв  сприятиме 
підвищенню об’єктивності, прозорості 
та неупередженості при плануванні та 

здійсненні заходів державного нагляду 
(контролю).

До критеріїв, за якими оцінюєть-
ся ступінь ризику від провадження гос-
подарської діяльності у сфері торгівлі 
й послуг та визначається періодичність 
здійснення Держпродспоживслужбою 
планових заходів державного нагляду 
(контролю) за додержанням вимог зако-
нодавства про захист прав споживачів, 
належать: наявність порушень вимог за-
конодавства про захист прав споживачів, 
які виявлені за результатами здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) 

протягом останніх п’яти років; прова-
дження суб’єктом господарювання ді-
яльності, пов’язаної з реалізацією спо-
живачам товарів, робіт і послуг.

Віднесення суб’єкта господарюван-
ня до високого, середнього або незна-
чного ступеня ризику здійснюється з 
урахуванням суми балів, нарахованих 
за всіма критеріями, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів —  

до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів —  

до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів —  
до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду 
(контролю) за додержанням суб’єктами 
господарювання вимог законодавства 
про захист прав споживачів здійсню-
ються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику —  

не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику —  

не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику —  

не частіше одного разу на п’ять років.

Увага: новації

стандарти сРсР 
скасовуються
Äåржàвíå ï³äïрèєìñтво «Укрàїíñüкèé 
íàуково-äоñл³äíèé ³ íàвчàлüíèé цåíтр 
ïроблåì ñтàíäàртèçàц³ї, ñåртèф³кàц³ї 
тà ÿкоñт³», ÿкå вèкоíує фуíкц³ї 
íàц³оíàлüíого оргàíу ñтàíäàртèçàц³ї, 
в³äïов³äíо äо роçïорÿäжåííÿ 
кàб³íåту ì³í³ñтр³в Укрàїíè ³íфорìує 
ïро ñкàñувàííÿ в Укрàїí³ ñтàíäàрт³в 
рàäÿíñüкого Ñоюçу, роçроблåíèх äо 1992 
року.

Відповідно до статті 56 Угоди про асо-
ціацію між Україною, з одного боку, та 
Європейським союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми 
державами-членами, з іншого боку, Украї-
на поступово впроваджує звід Європейських 
стандартів (EN) як національні стандарти, зо-
крема гармонізовані європейські стандарти, 
добровільне застосування яких вважається 
таким, що відповідає вимогам законодавства.

Одночасно з таким впровадженням Украї-
на скасовує конфліктні національні стандарти, 
зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), роз-
роблені до 1992 року.

За останні роки реформа у сфері техніч-
ного регулювання, частиною якої є система 
національної стандартизації,  досягла зна-
чних результатів: затверджені базові закони 
(«Про стандартизацію», «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності», «Про метроло-
гію та метрологічну діяльність», «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів»); набула чинності низка 
технічних регламентів та інших нормативно-
правових актів, які встановлюють обов’язкові 
вимоги до певних видів продукції; здійснений 
перехід від обов’язкової сертифікації пост-
радянського зразка до європейської системи 
оцінки відповідності продукції вимогам тех-
нічних регламентів. Обов’язкова сертифіка-
ція відмінена, застосовується виключно до-
бровільна. 

Водночас до національного органу стан-
дартизації продовжували надходити про-
позиції щодо продовження дії ГОСТ після 
01.01.2019 року. З метою виваженого ре-
агування на такі пропозиції та з урахуван-
ням рекомендацій Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі як центрального 
органу виконавчої влади, що формує і реалі-
зує державну політику у сфері стандартизації,  
ДП «УкрНДНЦ» проведено відповідну роботу 
щодо зведення до мінімуму пропозицій заці-
кавлених сторін стосовно перенесення термі-
нів скасування ГОСТів, розроблених до 1992 
року, після 01.01.2019 р.

Враховуючи вищезазначене, Державне 
підприємство «Український науково-дослід-
ний і навчальний центр проблем стандарти-
зації, сертифікації та якості» повідомляє, що 
подальше перенесення термінів після ви-
дання зазначених наказів ДП «УкрНДНЦ» є 
неможливим. Національний орган стандар-
тизації наполегливо рекомендує всім зацікав-
леним сторонам, які в своїй роботі викорис-
товують ГОСТ, скористатися рекомендаціями, 
розміщеними на сайті Мінекономрозвитку, та 
знайти альтернативу використанню стандар-
тів Радянського Союзу, які фактично є регу-
ляторними актами вже неіснуючої держави і 
суперечать нововведенням, запровадженим у 
сфері технічного регулювання України.

За рядком постанови

підхід — ризик-орієнтовний
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