
517 червня 2016 року На часіЗвіт голови облради
17 червня 2016 рокуÑï³ëüнèé ïроекò ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàçеòè «×еркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом

Послуги 
ті ж, 
але дешевші
Зì³нè çàконоäàвñòвà 
Укрàїнè òà бàжàння 
вèробнèк³в роçшèрèòè рèнкè 
çбуòу ïроäукц³ї в Євроï³ 
ñïонукàюòü їх äо ñерòèф³кàц³ї 
ñèñòеì уïрàвë³ння. 

Такі послуги пропонують бага-
то органів з сертифікації, які 
акредитовані у вітчизняних або 

іноземних агентствах з акредита-
ції. Серед них — орган з сертифі-
кації систем управління ДП «Чер-
каський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та серти-
фікації», який акредитований Наці-
ональним агентством з акредитації 
України (НААУ). ДП «Черкасистан-
дартметрологія» проводить сертифі-
кацію систем управління якістю від-
повідно до вимог ДСТУ ISO 9001 у 
сферах: харчова промисловість та 
переробка тютюну, послуги у сфері 
охорони здоров’я та з надання соці-
альної допомоги; сертифікацію сис-
тем управління якістю виробів ме-
дичних відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 13485:2005; систем управлін-
ня безпечністю харчових продуктів 
(НАССР) відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 22000:2007. Враховуючи визна-
ння НААУ з боку Європейської коо-
перації з акредитації, сертифікати, 
видані ДП «Черкасистандартметро-
логія» на системи управління на від-
повідність зазначеним вище стан-
дартам, визнають у країнах-членах 
Європейської кооперації з акреди-
тації. 

Також звертаємо увагу, що вар-
тість надання послуг в органах з сер-
тифікації, акредитованих в іноземних 
агентствах з акредитації, є досить 
високою у порівнянні з вартістю по-
слуг, які надає ДП «Черкасистан-
дартметрологія». Керівництво під-
приємства з розумінням ставиться 
до проблем операторів ринку, вра-
ховує нестабільну економічну ситу-
ацію в нашій країні та запрошує до 
співпраці у сфері сертифікації сис-
тем управління. 

Нàä³я 
ЛеÑе×ко, 

нàчàëüнèк в³ää³ëу ç 
ï³äòверäження в³äïов³äноñò³ 

ñèñòеì ìенеäжìенòу

У віÄÏовіÄНоÑті З ×иННим ЗакоНоÄавÑтвом 
надавати послуги з розміщення (проживання) 
громадян без наявності свідоцтва про встановлення 
відповідної категорії закладу заборонено.

вèïробувàëüнèì ценòроì  
ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» ïровоäèòüñя 
вèïробувàння çернà òà ïроäукò³в éоãо 
ïереробкè вèìоãàì чèнноãо çàконоäàвñòвà 
é норìàòèвної äокуìенòàц³ї.

Центр акредитований Національним агентством 
з акредитації України на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, оснащений сучасним об-

ладнанням, яке дає змогу проводити визначення показників 
якості та безпеки інструментальними методами в терміни, 

прийнятні для замовників. Термін проведення робіт від 4 до 
24 год., залежно від часу надходження зразків та заванта-
женості лабораторії.

Також проводяться випробування ріпаку за вмістом еру-
кової кислоти та глюкозинолатів. 

Крім того, ДП «Черкасистандартметрологія» надає допо-
могу в організації випробувань продукції на вміст генетично 
модифікованих організмів (ГМО). Випробування проводять-
ся в державних акредитованих лабораторіях. Звертатися за 
адресами: м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, тел. (0472) 45-30-52; 
м.Умань, вул.Смідовича, 43, тел. (0244) 3-50-40. 

Навчальна екскурсія почалася 
спілкуванням із заступником ди-
ректора з підтвердження оцін-

ки відповідності та стандартизації Во-
лодимиром Швецовим.  Він розповів 
про основні напрямки діяльності під-
приємства — надання послуг у сфері 
стандартизації, метрології, сертифіка-
ції продукції, послуг і систем управ-
ління якістю. Власний випробувальний 
центр, який акредитований Національ-
ним агентством з акредитації Украї-
ни, стрімко розвивається, оснащую-

чись новим, сучасним устаткуванням. 
Тут працюють висококваліфіковані 
спеціалісти, які й випробовують нада-
ні зразки продукції багатьох галузей 
на відповідність державним стандар-
там, технічним регламентам та іншим 
нормативним документам, як націо-
нальним, так і гармонізованим з єв-
ропейськими, використовуючи сучасні 
методи випробувань. Начальник ви-
пробувального центру харчової про-
дукції та продовольчої сировини Світ-
лана Сотник ознайомила студентів, які 

навчаються за напрямком «Хімія», з 
основними методами випробувань. 

Не менш цікавою була екскурсія 
учнів Смілянського коледжу харчових 
технологій Національного університету 
харчових технологій. Спочатку перед 
ними виступив заступник директора 
з метрології Олександр Камша, який 
розповів про зміни в законодавстві 
України у сфері метрології та ознайо-
мив з потенційними можливостями ДП 
«Черкасистандартметрологія». Він зо-
крема зауважив, що раніше у вітчиз-
няній практиці основною процедурою 
роботи з вимірювальними приладами 
була їхня повірка з визначенням по-
хибки вимірювань, а тепер на перше 
місце виходить калібрування з розра-
хунками невизначеності. Калібруван-
ня — це більш інформативний процес, 
ніж повірка, але й технічно складніший. 
Калібрувальна лабораторія підприєм-
ства акредитована на відповідність ви-
могам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

Багато цікавого та повчального мо-
лодь знайшла для себе у науково-тех-
нічному відділі повірки і калібрування 
засобів вимірювальної техніки теплофі-
зичних та електричних величин, відділі 
повірки й калібрування засобів вимі-
рювальної техніки механічних та гео-
метричних величин, секторі з ремонту і 
обслуговування засобів вимірювальної 
техніки та медичного обладнання. Сту-
денти поставили фахівцям запитання, 
які свідчать про глибокий інтерес до 
галузі метрології, й одержали вичерпні 
відповіді. Отримана інформація допо-
може майбутнім спеціалістам прийня-
ти обґрунтовані рішення з подальшо-
го вибору професії.  Профорієнтаційні 
екскурсії є однією з найефективніших 
форм ознайомлення молоді з вироб-
ництвом, технікою і технологічними 
процесами.

тор³к нà òерèòор³ї 
обëàñò³ функц³онувàëо 
25 ãоòеë³в ³ àнàëоã³чнèх 
çàñоб³в роçì³щувàння 
òà 43 ñïец³àë³çовàн³ 
çàñобè роçì³щувàння, як³ 
ïеребувàëè нà бàëàнñ³ 
юрèäèчнèх оñ³б.

Крім того, послуги з тим-
часового проживання на-
селенню надавали фізичні 

особи-підприємці у 50 готелях 
та один спеціалізований засіб 
розміщування. Такі дані наво-
дять у головному управлінні 
статистики в Черкаській облас-
ті. Серед згаданих об’єктів ка-
тегорію «1 зірка» мають 4 за-
клади, «2 зірки» — 3 заклади, «3 
зірки»  — 16 закладів, «4 зірки» 
— 3 заклади, решта 49 закладів 
— «без категорій».

Однак, звертаємо увагу, що 
у відповідності з чинним за-
конодавством (стаття 19 За-
кону України від 15.09.1995 
№324/95-ВР «Про туризм»), 
надавати послуги з розміщен-
ня (проживання) громадян без 
наявності свідоцтва про вста-

новлення відповідної категорії 
закладу заборонено. Власник 
готелю зобов’язаний розміс-
тити на фасаді будівлі знак ка-
тегорії об’єкта із зазначенням 
свідоцтва про встановлення ка-
тегорії, його серії та номера.

Встановлення категорії 
здійснює спеціальний упов-
новажений орган: комісія 
Мінекономрозвитку. На те-
риторії Черкаській облас-
ті такі роботи організо-
вує орган з сертифікації 
ДП «Черкасистандартме-
трологія», який призначе-
ний міністерством для ви-

конання робіт у державній 
системі сертифікації.

Щоб не порушувати закон, 
власникам готельних об’єктів 

потрібно врегулювати це пи-
тання. Для цього слід надісла-
ти заяву про встановлення від-
повідної категорії готелю в  
ДП «Черкасистандартметрологія». 
Оцінювання відповідності готе-
лю вимогам певної категорії 
встановлюються за результа-
тами добровільної сертифікації 
послуг з тимчасового розмі-
щення (проживання).

Орган з сертифікації надси-
лає документи про результати 
оцінювання готелю та пропо-

зиції щодо встановлення йому 
відповідної категорії комісії зі 
встановлення категорій готе-
лям, яка протягом 14 днів роз-
глядає їх і приймає рішення.

З переліком документів, які 
ДП «Черкасистандартметроло-
гія» надсилає комісії Мінеко-
номрозвитку зі встановлення 
категорій готелям, можна озна-
йомитися на сайті www.st.ck.ua.

Äоäàòкову ³нфорìàц³ю 
ìожнà оòрèìàòè òеëефонà-
ìè: (0472) 361215, 361217.

ертифікаціяC
рофорієнтаціяП

Побачити на власні очі

Тут перевірять якість вирощеного зерна

фера послугС

«Безкатегорійні» готелі — поза законом

Ñòуäенòè òà учн³ ñереäн³х ñïец³àëüнèх нàвчàëüнèх çàкëàä³в — чàñò³ 
ãоñò³ ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я». оñü ³ неäàвно ñòуäенòè 
Нàвчàëüно-нàуковоãо ³нñòèòуòу ïрèроäнèчèх нàук ×еркàñüкоãо 
нàц³онàëüноãо ун³верñèòеòу ³ìен³ Боãäàнà Хìеëüнèцüкоãо 
оçнàéоìèëèñя ç робоòою  вèïробувàëüноãо ценòру ï³äïрèєìñòвà. 

ипробуванняВ
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