
 

ПРИЙНЯТТЯ

СТАНДАРТІВ

 

ВИДАННЯ

СТАНДАРТІВ

В листопаді було прийнято 254
нормативних документа,  з них: 

   - 222 гармонізованих з міжнародними
      та європейськими;
   - 32 національних нормативних
      документа

ДАЙДЖЕСТ

НОВИН У СФЕРІ

МІЖНАРОДНОЇ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Національний орган стандартизації

ДП "УкрНДНЦ"

ВІС
НИК U

AS

листопад

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

Білорусь, Держстандарту
Республіки Казахстан

Видавничо-поліграфічний
відділ у листопаді видав 

112 стандартів
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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/listopad/
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/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
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 10 (2019),

який містить інформацію щодо
прийнятих стандартів, змін до них,

скасування нормативних документів, а
також надрукованих стандартів за

жовтень

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД

ВИДАНИХ У ЛИСТОПАДІ

СТАНДАРТІВ:

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

ДСТУ EN ІSO 4064-5:2018 Лічильники холодної питної води
та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення
 
ДСТУ ІSO 10007:2018 Управління якістю. Настанови щодо
керування конфігурацією
 
ДСТУ ІSO 14046:2018 Екологічне управління. Водний слід.
Принципи, вимоги та настанови
 
 

7 листопада 2019 року відбулася ІІ науково-технічна конференція “Електробезпека: адаптація законодавства та
основоположних стандартів України до потреб вітчизняного ринку”, організаторами якої виступили Громадська
спілка «Рада технічних комітетів України» та Асоціація «Укрелектрокабель».Конференція об'єднала навколо
себе фахівців електротехнічної галузі, представників з громадських організацій, установ, підприємств й асоціацій
задля обговорення шляхів підвищення спроможності України в сфері технічного регулювання, шляхом
впровадження нових вимог щодо стандартизації.Ганна Василівна, генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» у своїй
доповіді «Дзеркальність національних технічних комітетів стандартизації з європейськими та міжнародними»
акцентувала увагу на важливості ефективної роботи національних ТК для економіки країни та приведення
національної системи стандартизації України у відповідність до законодавства, принципів та практик ЄС шляхом
удосконалення національної нормативної бази. Йоханес Штерн, короткостроковий експерт проекту Twinning з
Австрійського інституту стандартів (ASI), який перебував в Україні з робочою місією, на запрошення
організаторів, долучився до конференції та поділився європейським досвідом щодо можливостей і переваг, які
надають використання стандартів та участь у роботі ТК.

ІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА: АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ДО

ПОТРЕБ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ”

ДСТУ ІSO/TS 14072:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу.
Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації
ДСТУ ІSO/ІЕС 2382-37:2018 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 37.
Біометрія
ДСТУ ОІML R 44:2018 Спиртоміри, ареометри для спирту та термометри для
використання в спиртометрії
ДСТУ EN 45545-6:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист 
рухомогоскладу. Частина 6. Системи протипожежного захисту

http://shop.uas.org.ua/ua/dodatkovi-dokumenti/standarti-informacijnij-pokazhchik-10-2019.html
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/
http://shop.uas.org.ua/
https://techreg.in.ua/
http://shop.uas.org.ua/


ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ»

  20-21 листопада 2019 року в Національному університеті
харчових технологій відбулася ІV Міжнародна науково-
практична конференція «Якість і безпека харчових
продуктів».
 Співорганізаторами цьогорічної конференції виступали
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів і Національний орган
стандартизації ДП «Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості».
  Заступник генерального директора Олександр Киря’нов та
ректор інституту підготовки фахівців Національного органу
стандартизації Ольга Демиденко взяли участь у
конференції.
  Ольга Демиденко вступила з доповіддю «Сучасний стан та
вимоги до підготовки аудиторів системи управління
безпечністю харчових продуктів в умовах Європейської
інтеграції України».
 

ЛИСТОПАД, 2019 UAS.ORG.UA (044) 452 33 96
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СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ:

«БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ

НАССР: СТАНДАРТИЗАЦІЯ,

СЕРТИФІКАЦІЯ, МАРКУВАННЯ»

 20 листопада 2019 року у межах XVIII
МІЖНАРОДНОГО ПРОМИСЛОВОГО ФОРУМУ–2019
журнал «Управління якістю» провів семінар-практикум:
«Безпечність харчових продуктів за принципами
НАССР: стандартизація, сертифікація, маркування» у
якому взяли участь оператори ринку харчових
продуктів.
 Світлана Кохан, провідний інженер науково-
дослідного відділу з розробки та технічної перевірки
стандартів управління національної та міжнародної
стандартизації ДП «УкрНДНЦ» виступила з доповіддю:
«Актуальні проблеми вітчизняної стандартизації в
харчовій промисловості» та надала відповіді на
питання щодо вимог Закону України «Про
стандартизацію».

  Варто відзначити, що інтерес до конференції проявили і представники виробництва, і сфери освіти, і органи державної
влади, які займаються питаннями регулювання харчової сфери. У першу чергу, це пов'язано з актуальністю і
своєчасністю питань, які були винесені на розгляд у програмі конференції. Адже саме зараз, національні виробники
відчувають значний вплив законодавчих змін, обумовлених євроінтеграційними процесами і знаходяться на етапі
адаптації свої діяльності до них, що по суті є досить важким і кропітким процесом. Тому, обговорення проблемних питань,
пов'язаних із якістю та безпечністю харчових продуктів, у багатосторонньому порядку дозволяє ефективно підійти до
пошуку шляхів їх вирішення і в цілому здійснити обмін цінною і актуальною інформацією.
  Тематика ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Якість і безпека харчових продуктів» торкнулася широкого
спектру проблем:
- управління якістю і безпечністю харчових продуктів у контексті нових вимог харчового законодавства;
- формування та контроль якості і безпечності інноваційних харчових продуктів;
- новітні методи ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів;
- сучасний стан системи технічного регулювання України;
- актуальні питання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 
 

http://uas.org.ua/ua/messages/materiali-iv-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-infrastruktura-yakosti-perspektivi-ta-tendentsiyi-rozvitku-perevagi-zastosuvannya-standartiv-yaka-prohodila-16-zhovtnya-2019-roku-v/?fbclid=IwAR0rbaLAZGNby6gZUim-hmGFQm9AJt1Kbo_5pxo30CZohL46j0_ioHOGANE
http://uas.org.ua/ua/


Припинено діяльність 11-ти непрацюючих технічних комітетів стандартизації:
ТК 45 «Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи»
ТК 50 «Сірка»
ТК 51 «Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні і матеріали на їх основі»
ТК 96 «Машинобудування та ремонт в металургії»
ТК 111 «Добрива та пестициди»
ТК 113 «Хлор, його сполуки та луги»
ТК 114 «Органічні барвники, проміжні продукти та хімікати»
ТК 115 «Електромеханічні компоненти та механічні конструкції для радіоелектронного
обладнання»
ТК 134 «Вироби вугільного машинобудування»
ТК 160 «Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн»
ТК 161 «Навігація і управління рухом»

ЛИСТОПАД, 2019 UAS.ORG.UA

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КЕРІВНОЇ

РАДИ НОС

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

 

ПРОЕКТ TWINNING: «ПОСИЛЕННЯ

ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ»

 В рамках діяльності 6.1
«Комунікаційна стратегія та план
дій», експерти, Йоханнес Штерн (ASI,
Австрія) та Сперанта Штомф ASRO,
Румунія), обговорили майбутню
стратегію комунікації, результати
попередніх місій та провели семінар
на тему: «Досвід ASRO & ASI щодо
комунікацій із зацікавленими
сторонами», де було розглянуто
питання  побудови довіри до
організації, переваги стандартів ЄС
для українського ринку та питання
комунікацій/підтримки зав’язків  з ТК.
  По закінченню місії експерти надали
пропозиції щодо покращення
маркетингових матеріалів, які можуть
бути використані UAS.

В листопаді відбулись чергові місії проекту Twinning: 6.1 «Комунікаційна стратегія та план дій», 4,3
«Проектування робочого процесу та розробка керівних принципів або регламентуючих документів для

впровадження»,  2.2 «Фінансовий аналіз»

На офіційному сайті
ДП «УкрНДНЦ»

розміщено
повідомлення щодо
визначення сфери

діяльності ТК 55
«Метанол, продукти

органічного та
неорганічного

синтезу» для всіх
заінтересованих

сторін

Створено ТК 194 «Піротехніка та феєрверки»
 Визначено сферу діяльності ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби»
 

     Місія в рамках діяльності 2.2 «Фінансовий
аналіз» була направлена на обговорення
фінансових ресурсів НОС. 
  Керуючись настановами  ISO Guide,
експерт Мадаліна Сіміон (ASRO, Румунія),
звернула увагу на важливість економічної
стабільності національних органів
стандартизації, на основні принципи та
рекомендації щодо фінансування робіт зі
стандартизації, фінансового управління,
джерел доходів та кращі бюджетні практики,
а також розглянула питання можливості
надання нових послуг
та запровадженні інтегрованої IT системи,
яка потенційно могла б економити час при
закупівлях.
 Мадаліна Сіміон також підготувала
презентацію щодо  джерел фінансування
ASRO, продуктів та послуг, що надає ASRO
та зробила огляд джерел фінансування
національних органів стандартизації, що є
членами європейських НОС.

  Метою діяльності 4.3 «Проектування
робочого процесу та розробка керівних
принципів або регламентуючих
документыв для впровадження»  був
перегляд основоположних стандартів.
 Короткостроковий експерт Йохен
Форнатер (АSІ, Австрія) надав
коментарі щодо практичних аспектів
повсякденної роботи персоналу UAS в
галузі стандартизації та провів
практичний семінар щодо приведення
робіт зі стандартизації у відповідність
до європейських практик.
  Найважливішим в цій місії стало
обговорення коментарів до ДСТУ 1.2,
ДСТУ 1.8., результатом якого стала
підготовка остаточної редакції
«Таблиці кодування етапів робіт з
національної стандартизації».

29 листопада 2019 року відбулась 5-та наглядова рада Проекту Twinning. 
Було представлено досягнення Проекту за період з липня по жовтень 2019 року.
Серед гостей були: Олена Базир (GIZ), Павло Ладецький (Global Quality and
Standards Programme, GQSP United Nations Industrial Development Organization).

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-shhodo-viznachennya-sferi-diyalnosti-tk-55-metanol-produkti-organichnogo-ta-neorganichnogo-sintezu/
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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.

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
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