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За 2019 рік  прийнято 3 363
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Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ" партнер
Комунікативної платформи Технічне регулювання в Україні

Комунікативна платформа з технічного регулювання в Україні надає
можливість представникам бізнесу отримати відповіді на актуальні

питання з приводу створення якісної продукці, що відповідає
національним та міжнародним стандартам.

http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nakazi-dp-ukrndnts/2019-2/gruden/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/
https://techreg.in.ua/


Підготовлено та видано щомісячний інформаційний покажчик ІПС 11 (2019), який містить
інформацію щодо прийнятих стандартів, змін до них, скасування нормативних документів, а
також надрукованих стандартів за листопад
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД ВИДАНИХ 

У ГРУДНІ СТАНДАРТІВ:

Проаналізовано та систематизовано надані зацікавленими сторонами пропозиції і внесено їх до
Частини 1 «Нові теми» до проекту Програми робіт з національної стандартизації на 2020
рік, а також оприлюднено, з метою інформування всіх зацікавлених сторін на офіційному сайті
НОС ДП «УкрНДНЦ»

КРУГЛИЙ СТІЛ «ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ

ВИМОГ ДО ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ»

СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ

На офіційному сайті НОС ДП "УкрНДНЦ" розміщено інформацію про створення нових технічних комітетів:
 
 
 

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ДОБРИВА,
ПЕСТИЦИДИ, ІНШІ АГРОХІМІКАТИ,
ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З ПЛАСТМАС

ГЕНЕРУЮЧІ, МЕРЕЖЕВІ ОБЄКТИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

  Наш фахівець, Світлана Кохан, взяла участь в круглому столі
«Впровадження європейських вимог до оливкової олії в Україні», який
відбувся 10 грудня 2019 р. в рамках проекту ЄС «Підтримка
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні». Метою
круглого столу було:
  - ознайомитись з Регламентом Комісії ЄС № 29/2012 від 13 січня 2012
року про впровадження маркетингових  стандартів оливкової олії;
 - обговорити першу версію проекту Наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства «Вимоги щодо
характеристик оливкової олії та оливкової олії з макухи і відповідних
методів аналізу»;
 - обговорити характеристики показників якості оливкової олії для
можливості контролювання.
 

ДСТУ 33.119:2018  Страховий фонд документації. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги
 ДСТУ EN 12520:2018  Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до меблів для сидіння побутової
призначеності
ДСТУ EN 12521:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів побутової призначеності

ДСТУ EN 45545-4:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги
щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу

ДСТУ EN 45545-7:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги
щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази

ДСТУ ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах

http://shop.uas.org.ua/ua/dodatkovi-dokumenti/standarti-informacijnij-pokazhchik-11-2019.html
http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/programa-robit/
http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-shhodo-stvorennya-tehnichnogo-komitetu-standartizatsiyi-himichni-tehnologiyi-dobriva-pestitsidi-inshi-agrohimikati-plastmasi-ta-virobi-z-plastmas/
http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-shhodo-stvorennya-tehnichnogo-komitetu-standartizatsiyi-generuyuchi-merezhevi-ob-yekti-elektroenergetiki/
http://shop.uas.org.ua/ua/strahovij-fond-dokumentacii-mikrofil-m-zagal-ni-tehnichni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/mebli-micnist-dovgovichnist-ta-bezpeka-vimogi-do-mebliv-dlja-sidinnja-pobutovoi-priznachenosti.html
http://shop.uas.org.ua/ua/mebli-micnist-dovgovichnist-ta-bezpeka-vimogi-do-stoliv-pobutovoi-priznachenosti.html
http://shop.uas.org.ua/ua/zaliznichnij-transport-protipozhezhnij-zahist-ruhomogo-skladu-chastina-4-vimogi-schodo-pozhezhnoi-bezpeki-do-konstrukcij-ruhomogo-skladu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/zaliznichnij-transport-protipozhezhnij-zahist-ruhomogo-skladu-chastina-7-vimogi-schodo-pozhezhnoi-bezpeki-do-ustanovok-jaki-mistjat-zajmisti-ridini-ta-gazi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/upravlinnja-jakistju-nastanovi-schodo-upravlinnja-jakistju-v-proektah.html


ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ UNIDO ТА ТК

  16 грудня 2019 року в приміщенні національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» відбулась зустріч
представників Проекту «Реалізація експортного потенціалу виробничо-збутового ланцюга деревообробної галузі в
Україні шляхом зміцнення інфраструктури контролю якості» з представниками національного органу стандартизації
та технічних комітетів ТК 18,ТК 151 та ISO/TC 218.
  Ціль Проекту: підвищення якості та послуг забезпечення відповідності стандартам для українських малих та
середніх підприємств деревообробної галузі, а також сприяння використанню цих послуг учасниками виробничо-
збутового ланцюга, щоб зрештою полегшити доступ до нових ринків. Проект фінансується Швейцарським
державним секретаріатом з економіки (SECO) та впроваджується  Організацією Об'єднаних Націй з промислового
розвитку (UNIDO).
 Метою зустрічі було знайомство експертів Бернського університету прикладних наук та Громадської
організації FORZA з основними ключовими інституціями стандартизації, що мають відношення до виробничо-
збутового  ланцюга деревообробної галузі. 
   На зустрічі було представлено інформацію про проект  «Реалізація експортного потенціалу виробничо-збутового 
ланцюга деревообробної галузі в Україні шляхом зміцнення інфраструктури контролю якості» та результати
досліджень в рамках реалізації Проекту, після чого обговорили можливості подальшої співпраці та проблемні
питання, що існують на сьогодні у галузі.
   Наразі отримано лист підтримки в зміцненні інституційного потенціалу для розвитку національних стандартів для
деревини та продукції з деревини та сприяння Національному органу стандартизації у питанні активної ролі на
міжнародному етапі робіт зі стандартизації, пов’язаних з виробничо-збутовим ланцюгом, зокрема надання
підтримки в роботі єдиному Технічному комітету ISO, який очолює Україна, ISO TC218 «Деревина».
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  На запрошення Європейської комісії було взято участь у 10-му спільному
основному тренінг-курсі для постійних радників проекту та для лідерів проектів
TWINNING країн-партнерів,  який проходив 3 та 4 грудня 2019 року в місті  Брюссель
(Бельгія), а також здійснено робочі візити в Бюро стандартизації Бельгії (NBN) та
CEN/CENELEC менеджмент центр.
   5 грудня 2019 року відбулися дві важливі зустрічі.
 Перша зустріч проходила  в CEN/CENELEC Менеджмент  центрі (ССМС) з
представниками ССМС Еріком  Маршаном, проект-менеджером з питань перспектив
ринку та інновацій та Емануело ді Белло, проект-менеджером з питань стратегії та 
управління на якій було обговорено наступні питання:
  - співробітництво  CEN/CENELEC з національними  органами з стандартизації
країн,  які  не  є членами ЄС;
   - основні відмінності між  статусом СВS (організації-компаньйона в стандартизації)
та  статусом афілійованого члена;
   - критерії  членства в CEN/CENELEC;
   - технічні питання.

ВІЗИТ В БЕЛЬГІЮ 

 
   Наступна – з керівником бельгійського  органу
з  стандартизації (NBN),  паном Йоханом
Хаельтерманом. Під  час зустрічі було
обговорено наступні питання:
  -  шляхи  ефективної організації роботи щодо
ведення секретаріатів ТК;
  -  залучення асоціацій в процес розроблення
стандартів; послуги, надавані NBN.

http://uas.org.ua/ua/


JUNE 28, 2020

ЗАПРОШУЄМО 

НА НАВЧАННЯ 

В СІЧНІ

e-mail:
dekanat@uas.org.ua

тел. 452-34-27
 

Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування
згідно з ISO/IEC 17020.
 
Підвищення кваліфікації аудиторів з оцінки відповідності продукції за відповідними технічними
регламентами.
 
Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації продукції:
– будівельних матеріалів;
– продукції хімічної та нафтопереробної промисловості;
– продукції легкої промисловості
 
Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем 
менеджменту відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015

Лісіна Г.В.
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ – ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ВАШОГО БІЗНЕСУ
 
Адамчук Л. О., Сухенко В. Ю., Акульонок О. І., Іванішова Е.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ
  
КогутГ. М., Карпаш О. М. 
УДОСКОНАЛЕННЯ  МЕТОДІВ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГАЗОВИХ МЕРЕЖ  У  КОНТЕКСТІ  СТАЛОГО  РОЗВИТКУ
 
Марковець О. В., Паздерська Р. С.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  
Савченко О. В., Зенкін А. С., Козелло Н. Л., Сізіков О. О., Ніжник В. В., Балло Я. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ОБҐРУНТУВАННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ
 
Пашук Я. О., Розбицька Т. В., Сухенко  В. Ю.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
 
Редько В. В.
АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ,  ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБРАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НЕПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ ISO/TS 22317:2015 ТА ISO/TS
22331:2018
 
Триснюк В. М., Демиденко О. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 

ЖУРНАЛ   "СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  СЕРТИФІКАЦІЯ,

ЯКІСТЬ" ПРОПОНУЄ  БЕЗКОШТОВНУ  ПУБЛІКАЦІЮ 

 НАУКОВИХ СТАТЕЙ У 2020 РОЦІ

(044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UAГРУДЕНЬ, 2019 UAS.ORG.UA

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації продукції:
– машинобудування;
– приладобудування;
– радіоелектронної продукції

Повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки за категоріями,
відповідними видами та підвидами вимірювань

Підготовка кандидатів у аудитори та внутрішніх аудиторів із сертифікації
системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.

Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на
відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017

Підготовка кандидатів у аудитори та внутрішніх аудиторів із сертифікації:
– системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007;
– системи менеджменту безпеки харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2018.

"С С Я" № 6 (118) 2019

Занесено до переліку фахових видань ДАК України з технічних наук
Має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/
http://shop.uas.org.ua/ua/dodatkovi-dokumenti.html
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/vimogi-do-oformlennya-naukovih-prats/
http://uas.org.ua/ua/
http://shop.uas.org.ua/ua/dodatkovi-dokumenti.html
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/

