
 

ВИДАННЯ

СТАНДАРТІВ

Видавничо-поліграфічний відділ у
січні видав 25 стандартів.

ISO, IEC, CEN, CENELEC,
ETSI, Держстандарту Республіки

Білорусь, Держстандарту
Республіки Казахстан

 

ТЕХНІЧНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

В УКРАЇНІ

ДАЙДЖЕСТ

НОВИН У СФЕРІ

МІЖНАРОДНОЇ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Національний орган стандартизації

ДП "УкрНДНЦ"

ВІС
НИК U

AS

січ
ень

відповіді на актуальні питання
з приводу створення якісної

продукції, що відповідає
національним та міжнародним

стандартам
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http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
https://techreg.in.ua/?fbclid=IwAR1iPN-Zb3YHIbVd4b4oMvrCL6FQH29oZ8JeOwAlTiLehEerHlacJ5Eqay8
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/
https://techreg.in.ua/?fbclid=IwAR1iPN-Zb3YHIbVd4b4oMvrCL6FQH29oZ8JeOwAlTiLehEerHlacJ5Eqay8
http://uas.org.ua/ua/
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД ВИДАНИХ 

У СІЧНІ СТАНДАРТІВ:

ДСТУ 1303:2019 Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні технічні умови
ДСТУ 3650:2019 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови
ДСТУ 4278:2019 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила
застосування
ДСТУ EN 15224:2019 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я

ДСТУ 8895:2019 Консерви. Соки томатні. Технічні умови

 

ПРОЕКТ TWINNING: «ПОСИЛЕННЯ

ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ»

В січні відбулась чергова місія проекту Twinning: 1,2 «Консультації із зацікавленими сторонами для
розроблення методики/керівництва щодо посилань на стандарти у законодавстві для майбутнього використання

органами державної влади»

Проведено планове
навчання з цивільного

захисту, пожежної безпеки
і охорни праці для

колективу ДП "УкрНДНЦ"

Фахівці Національного органу
стандартизації ДП "УкрНДНЦ" пройшли

навчання за темою: "Сертифікація системи
управління якістю відповідно до вимог

стандарту  ДСТУ ISO 9001:2015".
 

Розпочато роботу щодо розроблення
документів для впровадження системи

управління якістю в ДП "УкрНДНЦ"

Під час п'ятиденної місії з 13 січня по 17 січня 2020 року Даяна Йорга, представник Румунського
органу стандартизації (ASRO) обговорила з представниками ДП "УкрНДНЦ" та Мінекономіки
питання розроблення методики/керівництва щодо посилань на стандарти у законодавстві для
майбутнього використання органами державної влади

ДСТУ 4658:2019 Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 1150:2017 Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи
випробування та вимоги

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://shop.uas.org.ua/ua/fotovidbitki-chorno-bili-ta-kol-orovi-zagal-ni-tehnichni-umovi-41544.html
http://shop.uas.org.ua/ua/dorozhnij-transport-znaki-nomerni-transportnih-zasobiv-zagal-ni-tehnichni-umovi-43256.html
http://shop.uas.org.ua/ua/dorozhnij-transport-znaki-nomerni-transportnih-zasobiv-zagal-ni-vimogi-pravila-zastosuvannja-43257.html
http://shop.uas.org.ua/ua/sistemi-upravlinnja-jakistju-en-iso-9001-2015-u-sferi-ohoroni-zdorov-ja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/konservi-soki-tomatni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/solod-pivovarnij-pshenichnij-zagal-ni-tehnichni-umovi-41158.html
http://shop.uas.org.ua/ua/solod-pivovarnij-pshenichnij-zagal-ni-tehnichni-umovi-41158.html
http://shop.uas.org.ua/ua/odjag-zahisnij-odjag-pidvischenoi-vidimosti-dlja-neprofesijnogo-vikoristannja-metodi-viprobuvannja-ta-vimogi-38086.html
http://shop.uas.org.ua/ua/odjag-zahisnij-odjag-pidvischenoi-vidimosti-dlja-neprofesijnogo-vikoristannja-metodi-viprobuvannja-ta-vimogi-38086.html
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Підготовка кандидатів у аудитори (внутрішніх
аудиторів) із сертифікації системи управління
якістю відповідно до вимог ДСТУ EN ISO
13485:2018 (ISO 13485:2016)
 
Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки
відповідності продукції за технічними
регламентами
– щодо медичних виробів;
– щодо активних медичних виробів, які
імплантують;
–  для діагностики in vitro
 

ЖУРНАЛ   "СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  СЕРТИФІКАЦІЯ,

ЯКІСТЬ" ПРОПОНУЄ  БЕЗКОШТОВНУ  ПУБЛІКАЦІЮ 

 СТАТЕЙ У 2020 РОЦІ
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Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем
менеджменту відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017

Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних
типів органів, що здійснюють інспектування згідно з ДСТУ
EN ISO/IEC 17020:2019

Підготовка кандидатів у аудитори (внутрішніх аудиторів) із
сертифікації системи управління гігієною та безпекою праці
відповідно до вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010

Підготовка кандидатів у аудитори (внутрішніх аудиторів)
системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці.
Вимоги та рекомендації щодо застосування відповідно до
вимог ISO 45000:2018

03 – 07 лютого

10 – 21 лютого

10-14 лютого 24 – 28 лютого

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

Підготовка кандидатів у аудитори та
внутрішніх аудиторів із сертифікації системи
управління інформаційною безпекою
відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC
27001:2015
 
Підготовка кандидатів в аудитори з оцінки
відповідності згідно з технічними
регламентами:
– надання послуг з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом;
– безпеки інфраструктури залізничного
транспорту;
– безпеки рухомого складу залізничного
транспорту

Беззубець Т. Я., Болбас О. М., Стогній Н. С.
Стандартизація термінології у сфері страхового фонду
документації
 
Шевченко І. І., Шевченко І. А.
Дослідження міжнародних стандартів для адаптації
державної системи страхового фонду документації до
вимог європейської системи технічного регулювання 
 
Adamchuk L. O., Suсhenko V. Yu., Pshinko G. M.
Quality and safety indicators of Ukrainian honey
 
Бойко Г. А., Богданова О. Ф., Оліфірук В. В.
Визначення відповідності якісних характеристик
целюлози із соломи ненаркотичних конопель для
одержання паперу
 
Григор’єва Л.І., Алексєєва А.О.
Доповнення екологічних критеріїв якості зрошувальної
води нормативами вмісту радіоактивних речовин
 
Плескач В. М.
Науково-технічна термінологія у галузі композиційних
матеріалів

 
Черевашко Д. І., Корець Л. І., Сухенко В. Ю.
Аналізування стандартних показників і розроблення
бальної та рейтингової оцінки якості пива
 
Кузьміна Т.О., Єдинович М.Б., Толмачов В.С.,
Березовський Ю.В.
Визначення фізико-механічних показників якості
лляного волокна на основі його оптичних
властивостей
 
Чурсіна Л. А., Богданова О. Ф., Забродіна О. С.
Комплексне оцінювання якості волокна однодомних
сортів конопель та обгрунтування нових сфер їхнього
застосування
 
Шугалій Є. П., Пеньківський В. І.
Методи оброблення експертної інформації про
характеристики завдань в органах державного
управління
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http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/plani-navchannya/
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