
 

 
 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
 

  Фонд нормативної документації ДП “Черкасистандартметрологія” на 
паперових носіях нараховує більше 22 тис. найменувань нормативних 
документів, які регламентують випуск продукції і надання послуг у всіх галузях 
народного господарства.  

Використовуючи значний інформаційний потенціал, Фонд НД надає 
суб’єктам господарювання регіону наступні послуги: 

– надання інформації про прийняття, скасування, та чинність нормативних 
документів і наявність змін до них; 

– розповсюдження офіційних копій нормативних документів на паперових 
носіях; 

– актуалізацію фондів НД підприємств; 
– абонементно-інформаційне обслуговування підприємств.   

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 виробникам, усіх галузей 
промисловості та надає практичну допомогу виробникам, які освоюють 
виробництво продукції, з питань: 

 розробки, оформлення, викладення, узгодження технічних умов на нові 
види продукції; 

 постановки продукції на виробництво; 
 технічних регламентів; 
 вимог до маркування продукції. 

Відділ стандартизації та інформаційного 
забезпечення 

нач. відділу Смоліна 
Тетяна Леонідівна 

Тел. 
(0472)371544 
fond@st.ck.ua 

 
МЕТРОЛОГІЯ 

 
Метрологічні підрозділи ДП "Черкасистандартметрологія" уповноважені та 
атестовані на технічну компетентність та незалежність при проведенні таких робіт: 

- повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ); 
- калібрування еталонів та ЗВТ; 
- вимірювання у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного 

нагляду. 
 

Крім того, ДП "Черкасистандартметрологія" надає такі послуги з питань 
метрології: 

- проведення міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань; 
- атестація випробувального обладнання; 
- оцінювання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання. 



     
Калібрувальна лабораторія ДП "Черкасистандартметрологія" акредитована на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 
 
ДП «Черкасистандартметрологія» є організацією-координатором програм 
міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР) по показниках якості та 
безпеки харчової продукції та сировини. 
 
Лабораторія з повірки лічильників води оснащена сучасними проливними 
повірочними установками та виконує повірку, ремонт, обслуговування та 
юстування лічильників води, у тому числі квартирних, а також лічильників води з 
імпульсним виходом, що входять до складу лічильників теплової енергії, з 
номінальним діаметром від 15 до 65 мм. 
 
Сектор з ремонту і обслуговування ЗВТ та медичного обладнання має можливість 
проводити ремонт і обслуговування засобів вимірювальної техніки, лабораторного 
та медичного обладнання, рентгенівського обладнання, а також проводити 
вимірювання вихідних параметрів фізіотерапевтичної, наркозно-дихальної 
апаратури. 
 
ДП «Черкасистандартметрологія» має ліцензію Північної державної інспекції з 
ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України 
на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого 
випромінювання. 
 
Контакти: 

Заступник директора з питань метрології Камша Олександр 
Андрійович 

Тел. 
(0472)458008 

kamsha@st.ck.ua 

Відділ забезпечення метрологічної 
діяльності 

Олійник Віктор 
Володимирович 

Тел. 
(0472)457276 
dmn@st.ck.ua 

Відділ повірки і калібрування ЗВТ 
механічних та геометричних величин 

нач. від. Рядінських 
Валерій Олексійович 

Тел. 
(0472)330716 
rvo@st.ck.ua 

Науково-технічний відділ повірки і 
калібрування ЗВТ теплотехнічних та 

електричних величин 

нач. від. Бондар 
Вікторія Василівна 

Тел. 
(0472)330713 

bondar@st.ck.ua 
Сектор з ремонту і обслуговування ЗВТ 

та медичного обладнання 
нач. сектору Харенко 

Галина Романівна 
Тел. 

(0472)458029 
 

СЕРТИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 
 

Орган з сертифікації ДП “Черкасистандартметрологія” призначений 
Органом виконавчої влади (Мінекономрозвитку України) на виконання робіт 
з оцінки відповідності вимогам таких технічних регламентів: 

- Технічний регламент  мийних засобів; 
- Технічний регламент  безпеки іграшок; 
- Технічний регламент  з електромагнітної сумісності обладнання;  
- Технічний регламент низьконапружного електричного обладнання; 



- Технічний регламент засобів індивідуального захисту; 
- Технічний регламент з безпеки машин; 
- Технічний регламент щодо медичних виробів; 
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних 

речовин в електричному та електронному обладнанні. 
Також Мінекономрозвитку України уповноважив ДП 

“Черкасистандартметрологія” на виконання робіт із сертифікації продукції в 
державної системі сертифікації. 

Компетентність  ДП “Черкасистандартметрологія” засвідчило Національне 
агентство з акредитації України відповідно до вимог ISO/IEC 17065:2012. 

Галузь акредитації включає 28 напрямків з сертифікації харчової та 
промислової продукції від електропобутових виробів, машинобудування до 
виробів легкої промисловості. 

 
ДП «Черкасистандартметрологія» проводить роботи з сертифікації 

систем менеджменту.  
Орган з сертифікації систем менеджменту наказом Мінекономрозвитку 

України призначений на проведення сертифікації систем управління в державній 
системі сертифікації. 

У 2015 році за результатами проведеного оцінювання НААУ Орган з 
сертифікації систем управління підтвердив свою компетентність у визначеній сфері 
акредитації відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021:2011 та 
отримав атестат акредитації.  

Сфера акредитації органу з сертифікації систем управління охоплює: 
- сертифікацію систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», у тому числі послуг у сфері 
охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги; 

- сертифікацію систем управління якістю виробів медичних відповідно 
до вимог ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. 
Вимоги щодо регулювання»; 

- систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». 
 
Контакти: 

Відділ з підтвердження оцінки 
відповідності продукції та послуг 

нач. від. Захарченко 
В'ячеслав 
Борисович 

Тел. (0472)361215,  
факс (0472)361217 

s17@st.ck.ua 

Відділ з підтвердження відповідності 
систем менеджменту якості 

нач. відділу Лесечко 
Надія Миколаївна 

Тел./Факс 
(0472)457379 

quality@st.ck.ua 

Сектор перспективного розвитку 
нач. сектору 

Ананьєва Валентина 
Дмитрівна 

Тел./Факс 
(0472)330708 

ananieva@st.ck.ua 
 

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
 
ДП «Черкасистандартметрологія» має власний випробувальний центр ДП 

«Черкасистандартметрологія», який  акредитований Національним агентством з 
акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні 



вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» 
(ISO/IEC 17025:2005, IDT). 

До складу ВЦ входять: 
- Випробувальна лабораторія харчової продукції та продукції легкої 

промисловості; 
- Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини           

м. Умань; 
- Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 
- Випробувальна лабораторія технологічного обладнання для промисловості, 

електропобутових та аналогічних виробів. 
Випробувальний центр проводить випробування харчової продукції та 

продовольчої сировини, засобів мийних, чистильних, парфюмерно-косметичних 
виробів, тари скляної, посуду та виробів керамічних, скляних, металевих і з 
полімерних матеріалів, грунтів, речовин хімічних і хімічних продуктів, виробів 
текстильної та швейної промисловості, засобів індивідуального захисту, шкіри, 
виробів шкіряних галантерейних та дорожніх, взуття, виробів гумових та 
пластмасових, іграшок, виробів медичного призначення, будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій, обладнання технологічного для харчової промисловості, 
техніки сільськогосподарської, обладнання металообробного та деревообробного, 
машин ковальсько-пресових, підйомників, насосів і агрегатів насосних, 
компресорного устаткування, устаткування холодильного і вентиляційного, 
приладів побутових, складових електронних, устаткування освітлювального 
електричного, інструменту ручного із силовим приводом, інструментів і приладдя 
медичного та стоматологічного. 

Також Випробувальний центр проводить вимірювання опору ізоляції та 
заземлюючих пристроїв (перевірка опору заземлюючого пристрою, огляд та 
перевірка кола між заземлювачем та заземлюючими елементами, перевірка повного 
опору петлі фаза-нуль, випробування ізоляції зварювального трансформатора 
підвищеною напругою, випробування ізоляції освітлювальної проводки, 
вимірювання опору ізоляції проводок, кабелів, та апаратів до 1 кВ, вимірювання 
перехідного опору між заземлювачем та заземлюючими елементами). 

Випробування проводяться за напрямками: 
- при проведенні сертифікації продукції та в рамках технагляду за 

сертифікованою продукцією; 
- за договорами з суб'єктами підприємницької діяльності; 
- за договорами з фізичними особами; 
- при контролі якості продукції, відібраної в торговельній мережі 

співробітниками Інспекцій з питань захисту прав споживачів; 
- випробування продукції у напрямку правоохоронних органів. 
Для підприємств регіону проводяться роботи зі стажування персоналу 

лабораторій підприємств і організацій Черкаської області на робочому місці за 
конкретними методами і показниками. 

Випробувальна лабораторія харчової продукції та продукції легкої 
промисловості з 2007 року, акредитована Національним агентством з акредитації 
України на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025. 
 
Контакти: 
Центр випробувань харчової продукції та 

продовольчої сировини 
керівник Сотник  

Світлана Анатоліївна 
Тел. (0472)453052 

lab@st.ck.ua 
 


