МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

Від якості роботи – до якості життя!

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
“КИЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
засноване на державній власності, належить до сфери управління
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним
комерційним підприємством, яке утворено з метою забезпечення реалізації
економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів
господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у
сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки
відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.
Сьогодні ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
є
потужним
спеціалізованим підприємством із
надання послуг у сфері стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності,
оцінки відповідності та захисту прав
споживачів.

До Центру входить ряд сучасних лабораторій, оснащених високоточними
еталонами, спеціальним обладнанням, сучасними технічними засобами та
інформаційними системами для якісного та швидкого метрологічного
обслуговування всіх користувачів вимірювальної техніки. Основу виробничого
потенціалу складає колектив підприємства, що налічує понад 140
висококваліфікованих працівників.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Сертифікація – це процедура підтвердження безпечності та якості
продукції або послуг третьою незалежною від виробника та споживача
стороною.
Такою
стороною
є
орган
по
сертифікації
(ОС)
ДП
“КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”,
акредитований
Національним
Агентством з Акредитації України (НААУ) за міжнародними стандартами ISO
17065 та ISO 17021 та призначений Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України за такими технічними регламентами:
- технічний регламент безпеки іграшок;
- технічний регламент безпеки машин;
- технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;
- технічний регламент мийних засобів;
- технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Наше підприємство здійснює сертифікацію всіх видів продукції а також
послуг за наступними напрямками:
- харчова продукція та продовольча сировина;- посуд, продукція
будівельного призначення;
- електротехнічна та побутова техніка;
- товари з паперу, в тому числі шкільні товари;
- гумовотехнічні вироби, нафтопродукти;
- парфумерно-косметична продукція, миючі засоби, товари легкої
промисловості;
- послуги закладів охорони здоров'я та медичнихзакладів, які прагнуть
отримати вищу категорію;
- готельно-ресторанні послуги та послуги громадського харчування;
- послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх
транспортних засобів;
- послуги станцій технічного обслуговування та передпродажної
підготовки автомобілів.

СЕРТИФІКАЦІЯ
ОС ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” акредитований НААУ на
проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності за наступними
міжнародними стандартами:
- систем управління якістю - ISO 9001;
- систем управління безпечністю харчових продуктів НАССР - ISO 22000;
- систем управління безпекою та гігієною праці - OHSAS 18001;
- систем екологічного керування - ISO 14001.
Якість послуг, що надає ОС ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” базується
на професійному досвіді наших фахівців, які постійно проходять відповідне
навчання та сертифікацію як в Українських, так і в іноземних організаціяхпартнерах (Німеччина, Австрія, Голландія та ін.).
ОС має досвід роботи з закордонними замовниками (понад 18 країн
Європи, Азії та Північної Америки).

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
В сфері СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” надає
наступні послуги:
- виготовлення, розповсюдження і забезпечення підприємств та
організацій офіційними примірниками нормативних документів (НД);
- абонентське обслуговування щодо стану нормативних документів
(щомісячне інформування про зміни та чинність певних нормативних
документів за переліком замовника);
- актуалізація фондів НД підприємств та організацій і надання
інформації про стандарти та інші нормативні документи, чинні в певній
галузі.
Фонд нормативних документів Центру налічує понад 23000 примірників
національних, міжнародних та міждержавних стандартів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ
EN, ГОСТ, СОУ та ін.).

МЕТРОЛОГІЯ
В сфері метрології відповідно до Закону України “Про метрологію та
метрологічну діяльність” фахівці
ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” забезпечують:
- повірку засобів вимірювальної техніки;
- калібрування устаткування відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025;
- контроль вихідних параметрів технологічного обладнання та
атестацію випробувального обладнання для підприємств і організацій усіх
форм власності та фізичних осіб.
Відповідно до галузі метрологічної
спеціалізації підприємство є провідним в
Україні з метрологічного забезпечення
вимірювань характеристик іонізуючого
випромінювання та здійснює повірку і
калібрування засобів вимірювальної
техніки
іонізуючого
випромінення
(установки сигнальні радіоактивного
забруднення та системи контролю рівня
радіації, спектрометри альфа-, бета-,
гамма-випромінення,
вимірювальні
канали систем радіаційного контролю,
радіометри, радіометричні установки,
дозиметри та вимірювачі потужності
дози).

МЕТРОЛОГІЯ
Водночас підприємство проводить повірку наступних засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ):
- автомобільних цистерн для нафтопродуктів та харчових продуктів;
- гирь, вагів та дозаторів фасувальних;
- аналізаторів показників сільськогосподарської та харчової продукції
(молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх
переробки);
- аналізаторів рідин для здійснення контролю вод, вологомірів,
гігрометрів,гігрографів;
- газоаналізаторів, густиномірів, РН- метрів, іономірів;
- лічильників води, газу, електричної та теплової енергії;
- мір довжини та площі, манометрів, термометрів, люксметрів;
- паливороздавальних колонок та мірників;
- стаціонарних резервуарів для комерційного обліку нафтопродуктів
та скрапленого газу;
- апаратів, обладнання та засобів медичного призначення.

МЕТРОЛОГІЯ
З квітня 2016 року наше підприємство здійснює оцінку стану вимірювань
лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 “Вимоги до
процесів вимірювання та вимірювального обладнання” в рамках Української
системи добровільного оцінювання стану вимірювань.
Добровільна оцінка відповідності стану вимірювань спрямована на
забезпечення єдності вимірювань, підвищення якості результатів
вимірювань та забезпечення їх визнання як на регіональному, так і на
загальнодержавному рівні; надає підприємству-замовнику можливість
повноцінно конкурувати на ринках продукції та послуг.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Випробувальна
лабораторія
ДП
“КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
акредитована в НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 та має право на
використання знаку ILAC MRA, що передбачає визнання результатів
лабораторії в країнах-членах Європейського Союзу.
До складу лабораторії входять 8 груп з різних видів випробувань, а саме:
- група токсичних випробувань - визначення концентрації токсичних
елементів;
- група фізико-хімічних випробувань - визначення показників якості та
безпеки продукції (вміст вологи, жиру, солі, кислоти, консервантів, цукру,
сухих речовин, міцність алкогольних напоїв та ін.);
- група хроматографічних випробувань - визначення залишкових
кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, нітратів та нітритів, масової
частки гормональних препаратів, харчових добавок, барвників та
консервантів;

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
- група радіологічних випробувань - визначення вмісту радіонуклідів (цезію,
стронцію);
- група мікробіологічних випробувань - визначення санітарно-показових,
потенційно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, залишкової кількості
антибіотиків у продуктах тваринництва, визначення мікробіологічної
стабільності продуктів;
- група молекулярно-генетичних досліджень - визначення молекулярногенетичних організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах та
продовольчій сировині методом ПЛР в режимі «реального часу»;
- група випробування парфумерно-косметичних та мийних засобів визначення фізико-хімічних та мікробіологічних показників;
- група випробування господарчого посуду - визначення фізико-хімічних
показників, вмісту токсичних елементів та радіонуклідів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Випробувальна лабораторія здійснює дослідження та випробування
таких видів продукції як:
- харчових продуктів, сільськогосподарської сировини та
продуктів її переробки (хлібно-булочні вироби, м'ясо-молочні вироби,
овочі, фрукти та ін.);
- мийних та парфумерно-косметичних засобів (засоби особистої
гігієни та догляду за приміщеннями, хімія, нафтохімія);
- посуду, іграшок, виробів з пластику та паперу, гумовотехнічних
виробів;
- води питної, напоїв, соків та стічних вод;
- ґрунтів та почв, добрив, засобів росту та захисту рослин;
- будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Протягом 2016-2017 років на підприємстві було проведено плідну роботу з
оновлення та модернізації випробувального обладнання, доведення його
стану до рівня найсучасніших європейських зразків, що надає можливість
виконання досліджень продукції на відповідність міжнародним стандартам та
директивам, і сприяє підвищенню експорту вітчизняних товарів за кордон.

НАВЧАННЯ
Окремим напрямком нашої діяльності є навчання. Підприємство проводить
семінари, конференції та навчання за різними напрямками.
Підготовка кандидатів в аудитори та перепідготовка аудиторів згідно з
вимогами ISO 19011 з сертифікації:
- продукції та послуг;
- систем управління якістю у відповідності до ISO 9001;
- систем управління навколишнім середовищем у відповідності до ISO
14001;
- систем управління безпечністю харчових продуктів у відповідності до
ДСТУ 4161;
- систем управління безпечністю харчових продуктів у відповідності до
ISO 22000;
- систем управління безпекою та гігієною праці у відповідності до
OHSAS 18001;
- систем управління інформаційною безпекою у відповідності до ISO
27001;
- систем енергетичного менеджменту у відповідності до ISO 50001;
- систем управління безпечністю харчових продуктів у відповідності до
FSSC 22000;
- систем управління згідно глобального стандарту Британського
консорціуму роздрібної торгівлі для харчової безпеки BRC Global Standard
for Food Safety (BRC).

НАВЧАННЯ
Також проводяться навчання за напрямками:
- проведення внутрішнього аудиту на підприємствах та в організаціях
відповідно до вимог:
- ISO 9001;
- ISO 14001;
- ISO 18001;
- ISO 22001;
- ISO 27001;
- ISO 50001;
- FSSC 22000; - BRC Global Standard for Food Safety (BRC);
- підготовка кандидатів в аудитори з оцінки відповідності продукції у
відповідності до вимог технічних регламентів;
- підготовка аудиторів з акредитації лабораторій на відповідність вимогам
ISO/IEC 17025;
- розроблення систем управління якістю в лабораторіях та підготовка
лабораторій до акредитації згідно з ISO/IEC 17025;
- внутрішній аудит та методи забезпечення якості в лабораторіях згідно з
ISO/IEC 17025.

Запрошуємо до співпраці підприємства, організації,
установи, фізичних осіб та підприємців!
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