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30 жовтня 2019 рокуСпіëüнèé проåкт ÄÏ «×åркаñèñтандартмåтроëогія» та гаçåтè «×åркаñüкèé краé»

До високої якості — разом
Конкурс

«Черкаська якість»: новий виток
З мåтою попуëярèçації міñцåвèх вèробнèків, які 
вèготовëяютü конкурåнтоñпроможну продукцію, 
надаютü якіñні поñëугè, доñягëè уñпіхів у 
оñвоєнні рèнку та прèдіëяютü вåëèку увагу 
ñучаñнèм ñèñтåмам управëіння, на ×åркащèні 
ç 1 жовтня огоëошåно обëаñнèé конкурñ якоñті 
продукції (товарів, робіт, поñëуг) «×åркаñüка 
якіñтü» у 2019 році. 

В рамках конкурсу ви-
значається краща 
продукція (товари, 

роботи, послуги) за такими 
номінаціями: «Продукція 
(продовольчі товари, про-
мислові товари для насе-
лення, товари виробничо-
технічного призначення, 
вироби народних худож-
ніх промислів)» і «Роботи 
та послуги». З 2015 року, 
за час проведення конкур-
су, участь у ньому взяв 101 
вид продукції (товарів, ро-
біт, послуг). Підприємство, 
продукція якого, відповідно 
до рішення конкурсної ко-
місії, визнана переможцем 
та лауреатом, має пра-
во безкоштовно протягом 
року користуватися зна-

ком «Черкаська якість» для 
маркування продукції, роз-
міщувати знак у рекламних 
цілях на поліграфічній про-
дукції, використовувати на 
сайтах тощо. 

Критеріями оцінювання 
продукції, яка представле-
на підприємствами на кон-
курс, є встановлення під-
вищених критеріїв якості 
та безпечності, порівняно 
з чинними вимогами, під-
твердження безпечності 
заявленої продукції прото-
колами випробувань, наяв-
ність сертифікату відповід-
ності або інших документів, 
що підтверджують відпо-
відність продукції заявле-
ній якості, використання 
регіональної та української 

сировини, матеріалів, на-
явність атестованої випро-
бувальної лабораторії або 
договору з субпідрядними 
організаціями на виконан-
ня випробувань, забезпе-
ченість та стан засобів ви-
мірювальної техніки під час 
виробництва поданої на 
конкурс продукції,  есте-
тичні властивості, дизайн, 
ергономіка, відображення 
національної та регіональ-
ної символіки в образі то-
вару, відсутність претензій 
(рекламацій) споживачів, 
контролюючих органів, за-
купівельних організацій 
щодо продукції, етика, ес-
тетика та культура пове-
дінки персоналу під час 
надання послуги (вико-
нання роботи), порівняння 
ціни та якості з кращими 
аналогами та доступність 

на вітчизняному ринку для 
споживачів із різною ку-
півельною спроможністю, 
рівень інформування спо-
живачів щодо споживчих 
властивостей заявленої 
продукції; соціальна значи-
мість продукції чи послуги, 
дотримання санітарно-гігі-
єнічних норм та вплив за-
явленої продукції на навко-
лишнє середовище під час 
виробництва, реалізації та 
утилізації заявленої про-
дукції. 

У ÄÏ «×åркаñè-
ñтандартмåтроëогія» 
відбувñя ñåмінар на тåму: 
«Змінè в çаконодавñтві 
Українè у ñфåрі тåхнічного 
рåгуëювання. Бåçпåчніñтü 
та якіñтü нåхарчової 
продукції. Сèñтåма 
управëіння якоñті на оñнові 
міжнароднèх ñтандартів. 
Ïровåдåння процåдурè 
оцінкè відповідноñті 
продукції вèмогам 
тåхнічнèх рåгëамåнтів 
çгідно ç Законом Українè 
«Ïро тåхнічні рåгëамåнтè 
та оцінку відповідноñті». 
Тåхнічні умовè Українè».

Фахівці ДП «Черкасис-
тандартметрологія» де-
тально ознайомили під-

приємців області з оновленим 

законодавством України у сфе-
рі технічного регулювання та 
практикою  використання між-
народних стандартів для за-
безпечення якості й безпеч-
ності продукції. На семінарі 
підкреслювалося: відповідаль-
ність  за відповідність продукції 
щодо показників якості та без-
печності несе виробник у меж-
ах діяльності, яку він  здійснює.

Багатьох учасників  семі-
нару зокрема цікавило питан-
ня: якими нормативними до-
кументами слід користуватись, 
якщо певний ГОСТ скасовано? 
Що робити, якщо немає стан-

дарту на заміну скасованого 
ГОСТ? За словами фахівців, за 
умови добровільності застосу-
вання стандарту, але з метою 
мати будь-яку інструкцію, пра-
вила тощо, які упорядковують 
діяльність у тій чи іншій сфері, 
може застосовуватися не чин-
ний стандарт, якщо на нього не 
передбачається робити поси-
лання у відповідній сфері діяль-
ності. У випадку, якщо суб’єкт 
господарювання має наміри 
застосувати стандарт та вико-
ристовувати його позначення, 
а потрібний йому ГОСТ скасо-
вано, необхідно знайти заміну 

такому документу.
Законодавство передбачає 

низку механізмів для отриман-
ня необхідного стандарту, вра-
ховуючи те, що, використавши 
право, надане підприємству 
нормою закону, суб’єкт госпо-
дарювання має право отрима-
ти свій власний документ, роз-
роблений за своїми власними 
правилами.

Зокрема, застосування 
стандартів можна розгляда-
ти як частину ділової практи-
ки кожного суб’єкта господа-
рювання, яка має допомогти 
раціонально використовува-

ти технічні та людські ресур-
си,  враховувати та розвива-
ти правила техніки безпеки й 
умови захисту природного до-
вкілля, зменшувати невиправ-
дане розмаїття, спростити ро-
боту з оформлення замовлення 
чи підготовку контракту, звес-
ти до мінімуму витрати на роз-
роблення конструкторської та 
технологічної документації, 
узгодити організаційні, вироб-
ничі та експлуатаційні процеси 
з економічною вигодою, забез-
печити технічне обслуговуван-
ня машин, устаткування тощо, 
забезпечити сумісність продук-
ції та процесів.

Учасники семінару одержа-
ли вичерпні відповіді й на інші 
питання, пов’язані з оновленим 
законодавством у сфері техніч-
ного регулювання.

Шляхи розвитку
Мініñтåрñтво роçвèтку åкономікè, 
торгівëі та ñіëüñüкого гоñподарñтва 
Українè провåëо міжнароднèé форум ç 
пèтанü тåхнічного рåгуëювання на тåму 
«Ïошук інноваціéнèх шëяхів роçвèтку 
інфраñтруктурè якоñті Українè». 

Захід відбувся у м.Дніпро з метою поси-
лення експортної спроможності україн-
ської продукції та забезпечення стало-

го розвитку економіки завдяки впровадженню 
в Україні вимог міжнародного рівня, підвищен-
ня обізнаності фахівців і виробників щодо ролі 
стандартів та технічних регламентів. У фору-
мі взяли участь міжнародні експерти Євроко-
мітетів зі стандартизації, представництва Єв-
ропейського Союзу в Україні, представники 
Єврокомісії з питань внутрішнього ринку, про-
мисловості, підприємництва, керівників органів 
сертифікації Польщі, Німеччини, Литви, Сер-
бії, Боснії і Герцеговини та спеціалісти галузі 
в Україні. 

У відповідності з програмою форуму, у рам-
ках комунікативної платформи з питань техніч-
ного регулювання відбулися вебінари. З ме-
тою інформування суб’єктів господарювання 
Черкащини щодо змін у сфері технічного ре-
гулювання ДП «Черкасистандартметрологія» 
організувало участь фахівців підприємства та 
представників бізнесу у вебінарах шляхом під-
ключення до ZOOMконференції.

До уваги суб’єктів 
господарювання харчової 
та переробної галузей!

З першого жовтня 2019 року набув чинності ДСТУ 
3946:2018 «Система розроблення і поставлен-
ня продукції на виробництво. Продукція харчо-

ва. Настанови щодо розроблення і поставлення на 
виробництво нових та новітніх харчових продуктів». 

Цей стандарт установлює загальні правила щодо 
забезпечення суб’єктами господарювання параме-
трів безпечності й окремих показників якості харчо-
вих продуктів на етапах їх розроблення, поставлен-
ня на виробництво та виготовлення. ДСТУ 3946:2018 
пропонує порядок виконання робіт на всіх стаді-
ях життєвого циклу продукції до початку її серійно-
го виробництва і правила прийняття, оформлення 
рішень за результатами цих робіт. Належне дотри-
мання порядку має забезпечити виробництво харчо-
вих продуктів належної якості, безпечних для життя 
та здоров’я людей, охорони довкілля. 

Документ прийнятий на зміну ДСТУ 3946-2000 
«Система розроблення і поставлення продукції на 
виробництво. Продукція харчова. Основні положен-
ня». Застерігаємо вас від використання норматив-
них документів, які втратили чинність, а також отри-
маних з сумнівних джерел. Зазначений стандарт та 
інші нормативні документи можна придбати у відді-
лі стандартизації та інформаційного забезпечення  
ДП «Черкасистандартметрологія» за адресою: 18006, 
м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, кім. 709, тел. 0472  
37 15 44. ДП «Черкасистандартметрологія» має укла-
дену Агентську угоду з Генеральним агентом (ДП 
«УкрНДНЦ») на виконання агентських функцій з ви-
готовлення та розповсюдження на території України 
офіційних копій нормативних документів на паперо-
вих носіях. Замовлення на придбання також можна 
надіслати на електронну адресу fond@st.ck.ua

Накаçом Мінåкономікè від 
22 жовтня 2019 року №239 
ÄÏ «×åркаñèñтандарт-
мåтроëогія» уповноважåнå 
на провåдåння повіркè 
çаñобів вèмірюваëüної 
тåхнікè, що пåрåбуваютü 
в åкñпëуатації та 
çаñтоñовуютüñя у ñфåрі 
çаконодавчо рåгуëüованої 
мåтроëогії. 

Повноваження поширюються 
на автоматичні зважуваль-
ні прилади, дозатори дис-

кретної дії та фасувальних ма-
шин, автомобільні цистерни для 
харчових продуктів та нафто-
продуктів, аналізатори медично-
го призначення, аналізатори по-
казників сільськогосподарської 
та харчової продукції, систем 
зв’язку, вимірювальні трансфор-
матори струму та напруги, вимі-

рювачі артеріального тиску, вимі-
рювачі вмісту алкоголю в крові та 
в повітрі, що видихається, вимі-
рювачі електротехнічних параме-
трів електроустановок, потужнос-
ті й радіоперешкод та цілу низку 
інших приладів. З їхнім деталь-
ним переліком можна ознайоми-
тися на сайті www.st.ck.ua. 

Семінар

Головна вимога — безпечність продукції

Наказ

Повноваження розширено

Технічне регулювання

Нові документи

Закріплено добровільне 
використання стандартів
У çв’яçку ç прèéняттям Закону Українè 
«Ïро ñтандартèçацію», якèé оñтаточно çакріпëює 
добровіëüнå вèкорèñтання ñтандартів, 
Вåрховна Рада Українè прèéняëа у другому чèтанні 
çаконопроєкт №1068 «Ïро внåñåння çмін до дåякèх 
çаконодавчèх актів Українè.

«Суть цього документу полягає 
в тому, що ми остаточно закріплю-
ємо принцип добровільності стан-
дартів», — заявила, презентуючи 

законопроєкт, заступник голови 
Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань економічного розвит-
ку Роксолана Підласа. Відповідно 

до пояснювальної записки, його 
метою є приведення національної 
системи стандартизації у відповід-
ність до міжнародної та європей-
ської практики.

Документ також скасовує га-
лузеву стандартизацію, тому про-
тягом 15 років центральні органи 
виконавчої влади мають право у 
відповідних сферах діяльності та в 
межах своїх повноважень переві-
ряти та переглядати свої галузе-
ві стандарти з метою переведення 
їх на національний рівень або на 
рівень підприємств чи скасування.

Також законопроєкт перед-
бачає недопущення погодження 
проєктів національних стандартів 
з державними органами та недо-
пущення нормативно-правового 
регулювання відносин, пов’язаних 
із розробленням стандартів під-
приємств, установ та організацій і 
технічних умов.

Заявку дëя учаñті у конкурñі чåкаємо на åëåктро-
нну адрåñу konkyrs@st.ck.ua. Äåтаëüнішå про кон-
курñ — на ñаéті http://www.st.ck.ua/syst_ck.html та çа 
адрåñою ÄÏ «×åркаñè ñтандартмåтроëогія», вуë.Гого-
ëя, 278, м.×åркаñè, тåë. (0472) 37-15-44.


