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До високої якості — разом

У рàìкàх рефорìувàння в Укрàїн³ ñèñòеìè òехн³чноãо реãуëювàння 
з 3 ñ³чня 2015 року ввеäено в ä³ю нову реäàкц³ю Зàкону Укрàїнè 
«Ïро ñòàнäàрòèзàц³ю», ñòàòòею шоñòою якоãо вñòàновëен³ 
кàòеãор³ї норìàòèвнèх äокуìенò³в: нàц³онàëüн³ ñòàнäàрòè, 
ì³жäержàвн³, ì³жнàроäн³, євроïеéñüк³ ñòàнäàрòè, коäекñè 
уñòàëеної ïрàкòèкè òà òехн³чн³ уìовè (ТУ). Вñя ïроäукц³я, якà 
вèробëяєòüñя в Укрàїн³, ïовèннà в³äïов³äàòè вèìоãàì òехн³чнèх 
реãëàìенò³в, ñòàнäàрò³в àбо ТУ.

Разом з тим, зазначеним за-
коном передбачено, що всі 
категорії нормативних доку-

ментів застосовуються підприєм-
ствами на добровільних засадах, 
що дає можливість вибору для ви-
робників продукції, але й встанов-
лює високий рівень відповідаль-
ності за виготовлення якісної і 
безпечної продукції.

Практика провідних країн світу 
свідчить, що саме стандарти є тим 
документом, який дає змогу уря-
дам цих країн встановлювати ви-
моги щодо безпечності продукції, 
її сумісності та взаємозаміннос-
ті, єдності методів вимірювань та 
єдності маркування шляхом поси-
лання на них у нормативно-право-
вих документах.

Найпоширенішим норматив-
ним документом в Україні у зв’язку 
зі скасуванням значної кількості 
стандартів (ГОСТ), які розробля-
лися ще за часів Радянського Со-
юзу і втратили свою актуальність, 
є технічні умови України. За да-
ними ДП «Укрметртестстандарт», 
який формує Головний фонд ТУ 
України, кількість ТУ налічує понад 
46 тисяч найменувань. Розроблен-
ня та впровадження виробниками 
продукції своїх ТУ, за відсутності 
необхідних технічних регламентів, 

національних стандартів, гармоні-
зованих з міжнародними та євро-
пейськими вимогами, наявністю 
застарілих міждержавних стан-
дартів, відіграють свою позитивну 
роль. Зокрема, дають можливість 
оперативно розробляти й впрова-
джувати нові види продукції, нові 
технології виробництва, викорис-
товувати нові види сировини і при 
цьому працювати у законодавчому 
полі.

Технічні умови — це норматив-
ний документ, що встановлює тех-
нічні вимоги, яким повинна від-
повідати продукція, процес або 
послуга, та визначає процедури, за 
допомогою яких може бути вста-
новлено чи дотримано такі вимоги.

Останнім часом почастішали 
випадки надання підприємствами 
різних форм власності недосто-
вірної інформації про нібито про-
ведену перевірку державними під-
приємствами, підпорядкованими 
Мінекономрозвитку України, тех-
нічних умов, згідно з якими ви-
робляється продукція, на відпо-
відність їх законодавству України, 
технічним регламентам та націо-
нальним стандартам.

З метою запобігання надання 
переваги несумлінним виробни-
кам та прийняття рішення на під-

ставі недостовірних документів, 
організатори та учасники тенде-
рів мають можливість перевіри-
ти інформацію про технічні умо-
ви в Каталозі ТУ України on-line, в 
тому числі безкоштовно, або отри-
мати довідку про технічні умови на 
основі інформації з бази даних «ТУ 
України». 

Керуючись Законом України 
«Про стандартизацію» та комплек-
сом основоположних стандартів 
національної системи стандарти-
зації, ДП «Черкасистандартметро-
логія» виконує перевірку, перегляд 
технічних умов та змін до них на 
продукцію (послуги), розробле-
ні вітчизняними виробниками, всіх 
галузей промисловості на відпо-
відність законодавству України, 
нормативно-правовим актам та 
нормативним документам та вно-
сить ТУ до Головного фонду тех-
нічних умов України та бази даних 
«Технічні умови України».

ДП «Черкасистандартметро-
логія» допоможе вам отримати 
достовірну й актуальну інформа-
цію щодо чинності, актуальнос-
ті, відповідності ТУ вимогам за-
конодавства, щодо власника або 
розробника ТУ, допоможе в їхній 
розробці та проведе перевірку на 
відповідність вимогам чинного за-
конодавства. 

ЗВЕРТАЙТЕÑЯ,  
І МИ ВАМ ÄОÏОМОЖЕМО!

Інформація телефонами:  
(0472) 37-15-44,  

факс: (0472) 45-74-37.
Ваші запитання (замовлення) 

надсилайте на електронну адресу: 
inform@st.ck.ua

Семінар

Вимоги безпечності зобов’язують
В Укрàїн³ нèн³ швèäко зроñòàє к³ëüк³ñòü зàкëàä³в 
ãроìàäñüкоãо хàрчувàння, ³ їхн³ в³äв³äувàч³ 
бàжàюòü не ëèше ãàрно ïровеñòè чàñ, à é буòè 
вïевненèìè у безïечноñò³ хàрчовèх ïроäукò³в, 
як³ вонè вжèвàюòü.

Нагадаємо, що з 1 січня минулого року набули 
чинності обов’язкові вимоги Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпеч-

ності та якості харчових продуктів». У зв’язку з цим 
обов’язковим є застосування постійно діючих про-
цедур, заснованих на принципах НАССР (ХАССП), 
які гарантують безпечність харчових продуктів. Ке-
руючись вимогами закону, для забезпечення висо-
кої якості продукції ресторани і кафе зобов’язані зді-
йснювати постійний контроль виробництва страв.

З метою підвищення рівня інформованості влас-
ників та адміністраторів закладів громадського хар-
чування у питанні безпечності харчової продукції у 
травні нинішнього року ДП «Черкасистандартметро-
логія» планує провести семінар на тему «Розробка та 
впровадження системи управління безпечністю хар-
чової продукції у закладах громадського харчування. 
Застосування принципів НАССР».

Лектором запрошено вже відомого черкасцям ди-

ректора ТОВ «Центр експертних рішень», кандидата 
ветеринарних наук, аудитора ISО 9001, FSSC 22000 
українського відділення компанії DQS-UL Сергія Чор-
ного (м.Київ).

Запрошуємо представників закладів громадсько-
го харчування області до участі у семінарі.

Детальна інформація щодо дати проведення та 
участі в семінарі — телефоном 0472 37 15 44, e-mail 
konkyrs@st.ck.ua

15 березня ñв³òовà ãроìàäñüк³ñòü 
в³äзнàчàëà Вñеñв³òн³é äенü 
зàхèñòу ïрàв ñïожèвàч³в. Лоã³чно, 
що ñïожèвàч³ ìàюòü ïрàво нà 
³нфорìàц³ю, нà безïеку, нà вèб³р, 
ïрàво буòè ïочуòèìè, ïрàво нà 
зàäовоëення бàзовèх ïоòреб, нà 
коìïенñàц³ю, нà ñïожèвчу оñв³òу, 
нà зäорове äовк³ëëя. Нèн³шнüоãо 
року цеé äенü ïрохоäèв ï³ä ãàñëоì 
«Ïрàвà ñïожèвàч³в у цèфрову 
еïоху».

Для ДП «Черкасистандартметроло-
гія» одним із незмінних пріорите-
тів діяльності залишається конт-

роль за якістю. Тож своєю щоденною 
працею фахівці підприємства продо-
вжують дбати про надійний і постійний 
захист прав споживачів від неякісної 
або небезпечної продукції, робіт та по-
слуг. Тому наше підприємство розпоча-
ло роботи з надання споживачам нової 
послуги — споживчої експертизи. 

Що ж таке споживча експертиза? 
Це — дослідження споживчих власти-
востей товарів за органолептичними, 
фізико-хімічними та мікробіологічни-
ми показниками, їх кількісними харак-
теристиками щодо їхньої відповідності 
нормам законодавства і вимогам нор-
мативної документації, яким повинна 
відповідати продукція при розміщенні її 
на ринку України, а також встановлен-
ня причин невідповідності об’єкта екс-
пертизи обов’язковим вимогам. Тоб-
то проводяться дослідження продукції 
на відповідність вимогам нормативної 
документації згідно з якою вона виго-
товляється, а в разі необхідності її ви-
пробування, визначається перелік нор-

мативно-правових актів та нормативних 
документів.

На споживчому ринку сьогодні не-
рідко з’являється різноманітна «про-
блемна» продукція. Це стосується 
будь-якого її виду — харчової, продук-
ції легкої промисловості, будматері-
алів тощо. Випробувальний центр ДП 
«Черкаси стандартметрологія» здатний 
провести випробування харчової про-
дукції та продовольчої сировини, мий-
них засобів, парфюмерно-косметичних 
виробів, посуду, товарів легкої про-
мисловості, засобів індивідуального 
захисту, взуття, іграшок, виробів ме-
дичного призначення, будівельних ма-
теріалів, виробів та конструкцій, об-

ладнання технологічного для харчової 
промисловості, техніки сільськогоспо-
дарської тощо. 

Наш випробувальний центр акре-
дитований Національним агентством 
із акредитації України на право прове-
дення лабораторних досліджень понад 
50 груп харчової продукції, широкого 
асортименту товарів легкої промисло-
вості, близько 60 видів будматеріалів і 
конструкцій. Випробування на відповід-
ність державним стандартам, технічним 
регламентам та іншим нормативним 
документам виконуються кваліфікова-
ними фахівцями з використанням дію-
чих стандартів, сучасних методів та об-
ладнання.

Закон про стандартизацію — в дії

Технічні умови: особливості застосування Увага: оцінка відповідності

Наші сертифікати
ВИЗНАЮТЬ У ЄВРОПІ

У зв’язку з численними запитами підприємств-
виробників, які сертифікували системи управ-
ління, стосовно визнання в інших країнах сер-

тифікатів на системи управління та некоректним 
трактуванням даної проблеми різними представ-
никами іноземних органів з оцінки відповідності 
систем управління, наше підприємство звернулося 
з запитом до Національного агентства з акредита-
ції України (далі НААУ). Як повідомили в агентстві, 
враховуючи визнання НААУ з боку Європейської 
асоціації та акредитацію органу з сертифікації сис-
тем управління в НААУ, сертифікати на системи 
управління, видані органом з оцінки відповіднос-
ті, що акредитований в агентстві, приймаються на 
рівні з сертифікатами, виданими будь-яким міжна-
родним органом з сертифікації, що акредитований 
іншим підписантом угоди з ЕА. Таким чином отри-
мання документу щодо підтвердження відповіднос-
ті в органі з оцінки відповідності з іноземною акре-
дитацією замість або на додаток до аналогічного 
документу, виданого вітчизняним органом з оцінки 
відповідності з акредитацією в НААУ, є недоціль-
ним і тягне за собою додаткові видатки.

Орган з сертифікації систем управління ДП 
«Черкасистандартметрологія» акредитований На-
ціональним агентством з акредитації України від-
повідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 
17021-1:2015 «Оцінка відповідності. Вимоги до ор-
ганів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем 
менеджменту». Атестат про акредитацію органу з 
сертифікації систем управління за №8О087 заре-
єстрований у реєстрі Національного агентства з 
акредитації України  24 січня 2017 року. Згідно з 
затвердженою сферою акредитації орган з серти-
фікації систем управління проводить сертифікацію:

- систем управління якістю відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управ-
ління якістю. Вимоги, ISO 9001:2008 Quality 
management systems — Requirements, у сферах: 
харчова промисловість, напої та тютюн; охорона 
здоров’я та соціальна допомога;

- систем управління якістю відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управ-
ління якістю. Вимоги, ISO 9001:2015 Quality 
management systems — Requirements, у сферах: 
харчова промисловість, напої та тютюнові виро-
би; охорона здоров’я та соціальна робота;

- систем управління безпечністю харчових 
продуктів (НАССР) відповідно до вимог ДСТУ 
ISO 22000:2007 Системи управління безпечніс-
тю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких ор-
ганізацій харчового ланцюга, ISO 22000:2005 
Food safety management systems — Requirements 
for any organization in the food chain;

- систем управління якістю виробів медич-
них відповідно до вимог  ДСТУ ISO 13485:2005 
Вироби медичні. Системи управління якістю. 
Вимоги щодо регулювання, ISO 13485:2003 
Medical devices — Quality management systems – 
Requirements for regulatory purposes.

Отже, сертифікати, видані органом з серти-
фікації систем управління ДП «Черкасистандарт-
метрологія» на системи управління якістю, сис-
теми управління безпечністю харчових продуктів 
та системи управління якістю виробів медичних 
на відповідність зазначеним вище стандартам, 
визнають у країнах-членах ЕА. Отримання ж сер-
тифікату в органі з іноземною акредитацією тяг-
не за собою значні додаткові витрати. 

Зàïрошуєìо äо ñï³вïрàц³.
Мèхàéëо ×ОРНОÏИЩУК, 

äèрекòор ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я»

Споживач має право 

Об’єктивну оцінку дає випробувальний центр


