8

Ініціатива
Культура
Садиба
До високої

якості — разом
28 лютого 2018 року

Ñï³ëüíèé ïðîåêò ÄÏ «×åðêàñèñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» òà ãàçåòè «×åðêàñüêèé êðàé»

28 лютого 2018 року

Пріоритети

Виробників чекає «нова філософія» державного контролю
У зв’язку з запровадженням
в Україні міжнародних та
європейських стандартів
минулий рік став перехідним
для більшості виробників.
Наскільки ретельно
підготувалися підприємства
до нових умов співпраці
та які напрямки діяльності
будут пріоритетними цього
року, розповів директор ДП
«Черкасистандартметрологія»
Михайло Чорнопищук.

Семінар

Знати й виконувати

Щоб
випробування
були
об’єктивними

У ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся семінар для
провідних фахівців підприємств харчової та переробної
промисловості Черкащини щодо змін у харчовому
законодавстві України. У семінарі взяли участь 42 фахівці,
які представляли 27 підприємств.

Л

Н

а підставі Закону України «Про
комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»
НКРЕКП встановлено тарифи для КП
«Черкасиводоканал», з яких вилучено
витрати, пов’язані з обслуговуванням,
монтажем-демонтажем та повіркою
загальнобудинкових та індивідуальних
засобів обліку. Як зазначають на
комунальному підприємстві, із введенням
у дію зазначених тарифів, споживач
самостійно організовує монтаждемонтаж і повірку лічильника та сплачує
виконавцю за виконані послуги. Дату,
до якої має бути повірений лічильник,
споживач може визначити у паспорті на
лічильник (нові прилади) або у свідоцтві
про повірку чи в абонентному відділі
комунального підприємства.

нодавчу норму уведену
в дію 2017 року.
Варто
зазначити,
що торік 36 підпри
ємств, а це втричі біль
ше, ніж у 2016 році,
взяли участь у щорічному
конкурсі продукції «Чер
каська якість». Запроваджений
із 2015 року, конкурс має на
меті популяризувати місцевих
виробників, чия продукція від
повідає європейським вимогам
якості.
Зрозуміло, що нові умови
роботи потребують широкої та
тривалої просвітницької робо
ти, і наш колектив намагається
донести до виробників облас
ті нові вимоги законодавства
шляхом проведення семінарів
та навчань. Також ми постійно
інформуємо громадськість про
зміни, які відбуваються в сис
темі технічного регулювання на
офіційному сайті, через друко
вані та електронні засоби масо
вої інформації.
Покращити обізнаність усіх
зацікавлених сторін та разом до
сягти європейського рівня якості
продукції — найвища наша мета.

Нова техніка

вимоги законодавства

ектор семінару, начальник сектору науково-дослідного від
ділу стандартизації харчових продуктів НДІ стандартиза
ції ДП «УкрНДНЦ» Світлана Кохан зосередила увагу на про
блемах, які турбують представників бізнесу та надала необхідні
роз’яснення.
Фахівець зокрема зауважила, що Закон України «Про держав
ний контроль за дотриманням законодавства про харчові продук
ти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та
благополуччя тварин» — надзвичайно важливий як для виробни
ків, так і для кінцевих споживачів, а участь України в роботі міжна
родних, європейських та регіональних організаціях зі стандартиза
ції, метрології та сертифікації — актуальний напрямок становлення
національної системи технічного регулювання. Вона рекомендува
ла учасникам семінару донести перелік законодавчих актів до усіх
працівників підприємств, адже їх треба знати та виконувати.
Процедури, засновані на принципах HACCP (система аналізу
ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок) перед
бачають, що аудитор без попередження здійснює перевірку за до
держанням підприємством чинних вимог. Світлана Кохан звернула
увагу на переваги членства виробників у технічних комітетах та важ
ливість роботи метролога, завдання якого здійснювати контроль за
засобами вимірювальної техніки. Лектор наголосила, що кожен ви
робник несе відповідальність за порушення законодавства.
У ході семінару його учасники ознайомилися з сучасними вимо
гами до організації виробництва харчової продукції, її фасування
та маркування, а також із технічними умовами, вимоги яких забез
печують високу якість виготовленої продукції. Відбувся практикум
з питань застосування Технічного регламенту щодо правил марку
вання харчових продуктів.

заощадити до чверті енер
говитрат на опалення.
Від керівників підпри
ємств уже почали надхо
дити замовлення. Це гар
на можливість заздалегідь
підготуватися до виконання
Закону України «Про енергетич
ну ефективність будівель», який
набуде чинності у 2019 році.
Переважна більшість про
дукції, яка сьогодні представле
на споживачеві, відповідає єв
ропейським стандартам якості.
Це стосується тих підприємств,
які заздалегідь впроваджували
нові техрегламенти, і як резуль
тат — сьогодні реалізують свою
продукцію в ЄС. Йдеться про
публічні акціонерні товариства
«Миронівський
хлібопродукт»,
«Золотоніський
маслоробний
комбінат»,
«Звенигородський
сироробний комбінат», «Юрія»,
Канівську філію ТОВ «Клуб сиру»
Звичайно, подібного резуль
тату вдалося досягти не всім.
Штрафні санкції очікують, зокре
ма, ті підприємства, які все ще
не запровадили систему контро
лю критичних точок на виробни
цтві (НАССР). Відповідну зако

У випробувальному центрі ДП «Черкасистандартметрологія» завершено монтаж пристрою для визначення
термічного опору та паропровідності матеріалів. Це
перше в Україні устаткування, яке дасть змогу імітувати
процеси теплообміну, що відбуваються на поверхні
шкіри людини. Цей прилад використовуватимуть для
випробувань текстильних виробів, спецодягу, одягу для
дітей та військовослужбовців.

А

би правильно й кваліфі
ковано налагодити ро
боту нового пристрою,
до Черкас приїхав сервіс
ний інженер з Великобрита
нії, представник компанії SDL
Atlas, Гаррі Фентон. Також у
згаданій компанії підприєм
ство придбало сучасну універ

сальну лабораторну праль
ну машину, яка має здатність
перевіряти тканини на усадку.
Фахівець із Великобри
танії позитивно оцінив підхід
підприємства до оснащення
лабораторії приладами євро
пейського зразка.
Торік згідно з бюджетною

програмою у результаті від
критих торгів ДП «Черкаси
стандартметрологія»
освої
ло 12 млн. грн. для закупівлі
14 одиниць випробувальних
та вимірювальних пристро
їв для своєї лабораторії. Усі
прилади відповідають євро
пейським стандартам якості.
За словами провідного
інженера
випробувального
центру Олени Юрченко, ДП
«Черкасистандартметрологія»
планує й надалі дооснащува
ти центр сучасною технікою.
Незабаром тут планують за
купити розривну машину для
випробування
текстильних
виробів.

Ви цікавилися

Новий порядок повірки лічильників
Д

ля споживачів, які використовують
тариф на послуги з централізова
ного постачання холодної води, во
довідведення (багатоквартирні будинки),
всі витрати, пов’язані з повіркою лічиль
ників, з 01.01.2018 р. виключені з тарифу.
Для споживачів, які використовують та
риф на централізоване водопостачання
та водовідведення (приватні будинки) —
з 01.02.2018 р.
Повірку лічильників холодної та га
рячої води виконує ДП «Черкасистан

дартметрологія» — як у власній лабо
раторії, так і в місцях, організованих
на КП «Черкасиводоканал» та КПТМ
«Черкаситеплокомуненерго».
Періодичність повірки всіх типів во
долічильників, термін чинності повір
ки, яких закінчився після 29.11.2016,
становить один раз на чотири роки.
Крім того, водолічильник підлягає
позачерговій повірці, якщо виникають
сумніви, що він правильно вимірює, або
коли пошкоджені чи зірвані пломби.

Працівники ДП «Черкасистандарт
метрологія» виконують повірку лі
чильників води та в разі необхіднос
ті й можливості, проводять їх технічне
обслуговування чи ремонт. Для про
ведення цих робіт ДП «Черкасистан
дартметрологія» має дві стаціонарні
еталонні проливні установки та пере
носну установку, яка забезпечує мож
ливість проведення повірки водолі
чильників без їх демонтажу.
Довідки телефоном 0472 33 07 14.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Н

ині ми вже маємо чіт
кі європейські правила,
які передбачають новий
підхід до системи державно
го контролю. В рамках Угоди
про асоціацію між Україною та
ЄС набули чинності нові техніч
ні регламенти та вимоги, впро
вадження яких є стратегічним
напрямком розвитку ДП «Чер
касистандартметрологія». Оче
видно, що новий підхід є зна
чним кроком у реформуванні
системи державного контролю.
Якщо досі виробника поперед

жали про перевірку заздале
гідь, то тепер це прямо супе
речить підходам, які діють в ЄС.
Із квітня 2018 року розпо
чнуть діяти бiльшiсть пoлoжeнь
Зaкoну України №2042-19 від
18.05.2017 «Про державний
контроль за дотриманням зако
нодавства про харчові продук
ти, корми, побічні продукти тва
ринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин».
Новий закон чітко фіксує не
обхідність здійснення перевірок
без попередження. Такий під
хід є максимально ефективним
і має забезпечити споживачів
продуктами з високим рівнем

якості та безпечності.
Значним досягненням ми
нулого року є те, що в рамках
програми «Сприяння взаємній
торгівлі шляхом усунення тех
нічних бар’єрів між Україною
та ЄС» ДП «Черкасистандарт
метрологія» вдалося успішно
освоїти 12 млн. грн. для заку
півлі нового сучасного устат
кування від англійських та ні
мецьких виробників. Прилади
вже змонтовано, нині проводи
мо пусконалагоджувальні робо
ти, калібрування та повірку.
Зважаючи на те, що Україна
посідає перше місце серед кра
їн ЄС за рівнем енерговитрат на
одиницю продукції, актуальним
для багатьох підприємств ста
ло питання заощадження коштів.
Тепловізійне обстеження буді
вель — пріоритетний напрямок
в опалювальному сезоні 2018
року. Застосування тепловізора,
який ми придбали за бюджет
ною програмою, дасть можли
вість виявити дефекти в опалю
вальних системах приміщень та
уникнути марнотратного вико
ристання енергоносіїв. Як на
слідок — підприємство може

