
АКТУАЛІЗАЦІЯ

ФОНДІВ НД

✅ перевірка чинності в Україні;
✅ перевірка наявності змін та
поправок;
✅ надання інформації про наявність
нормативного документа, що
заміняє скасований

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

лютий

відповіді на актуальні питання
з приводу створення якісної

продукції, що відповідає
національним та міжнародним

стандартам
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з лютого 

2020 року
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД ВИДАНИХ 

У СІЧНІ СТАНДАРТІВ:

ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння

ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок

ДСТУ 8838:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками

ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії

ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху

ЗАСІДАННЯ КЕРІВНОЇ РАДИ НОС

21 лютого 2020 року відбулося перше засідання керівної ради НОС у 2020 році.
За її результатами було прийнято ряд рішень:
 
- обрано голову керівної ради національного органу стандартизації
 
- схвалено Програму робіт з національної стандартизації на 2020 рік
 
- визначено сферу діяльності ТК 55 «Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу»

ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості

Всього видавничо-поліграфічний відділ у лютому видав 34 стандарти

ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання

ДСТУ EN 71-2:2018 Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість

Підготовлено та видано щомісячний інформаційні покажчики ІПС 12 (2019) та ІПС 01 (2020)
які містить інформацію щодо прийнятих стандартів, змін до них, скасування нормативних
документів, а також перелік надрукованих стандартів за грудень та січень

ТК 17 «Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива»
ТК 91 «Устаткування збагачувальне»
ТК 66 «Оптичні та оптико-механічні вироби»
ТК 101 «Технологія поліграфії»
ТК 116 «Вироби керамічні культурно-побутового  і господарчого призначення та технічного
призначення для галузі легкої промисловості»
ТК 119 «Технічна кераміка»

- схвалено рішення щодо припинення діяльності 6 непрацюючих технічних комітетів стандартизації:
 

 
- схвалено щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації.
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ПРОЕКТ TWINNING: «ПОСИЛЕННЯ

ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ»

В лютому відбулись чергові місії проекту Twinning: компонент 1, захід 1.3 «Підготовка поправок до
національного законодавства, що застосовується», компонент 4, захід 4.3 «Раціоналізація процесів

стандартизації»,  компонент 2, захід 2.2 «Фінансовий аналіз»

   Експерти Юліана Кілеа  (ASRO), Елізабет Штамфл-Блаха та Йохен Форнатер (ASI),
Дірк Броя  (DIN) та Моніка Санзо (UNE) відвідали UAS для проведення місій в рамках Твіннінг
проекту в лютому.
 
   В рамках місії Юліани Кілеа та Елізабет Штамфл-Блаха увага була зосереджена на
наступних питаннях:
  - наведенні прикладів того, як нормативно-правовими актами стандарти захищено
авторським правом на європейському та національному рівнях;
  - оцінці відповідності процедур, запропонованих у процесі перегляду 7 основоположних
стандартів, Закону України «Про стандартизацію» та пропозицій щодо додаткових поправок до
Закону, в разі необхідності;
  - оцінці можливості спрощення змісту Закону, шляхом видалення не потрібних технічних
деталей (наприклад, діяльність технічних комітетів). 
 
   Результати було представлено на конференції 6 лютого 2020 р. Під час якої, учасники
дізналися більше про сильні сторони та виклики європейської системи стандартизації в
глобальному контексті, а також про європейські принципи стандартизації. 
  
   Ще одна місія, що мала значний вплив була проведена експертом з DIN, паном Дірком Броя.
Він зосередив свою увагу на питаннях бенчмаркінгу. Було проведено обговорення нових
продуктів, що можуть бути запропоновані до продажу як частини технічної стандартизації.
Результатом місії стало загальне порівняння фінансування європейських органів зі
стандартизації та UAS. В презентації було зосереджено увагу на перевагах UAS та
можливостях надання нових послуг. 
 
   В останній місії лютого брала участь  Моніка Санзо, метою якої було розширення інформації
про загальну діяльність відділів, що виконують ключові завдання з національної
стандартизації та консультуванні з питань, які виникли в процесі.

 

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРОЕКТУ

ПРОЕКТУ TWINNING

   20 лютого 2020 року відбулась Наглядова рада Проекту.
 Результати всіх місій, що були проведені протягом п’ятого кварталу Проекту, було
представлено на Наглядовій раді для обговорення. 
  Представники делегації ЄС, Центру адаптації державної служби, Міністерства економічного
розвитку та сільського господарства України та партнери в рамках проекту обмінялися
думками та поглядами щодо технічної стандартизації.

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


6 лютого 2020 року в приміщенні Національного органу
стандартизації ДП «УкрНДНЦ» відбулась конференція
на тему: «Національна стандартизація: виклики та
можливості».
 
Захід зібрав близько 90 учасників, серед яких
представники центральних органів виконавчої влади,
вищих навчальних закладів та технічних комітетів
стандартизації, що демонструє інтерес до змін, що
відбуваються в  національній стандартизації. 
 
Ціль заходу – підвищення рівня обізнаності
зацікавлених сторін щодо важливості залучення до
процесів національної стандартизації.
 
Спікери конференції - експерти проекту Twinning UA
17 ENI EC 01 18 «Посилення інституційної
спроможності українського національного органу
стандартизації», представники проєктів GIZ та ЮНІДО
та ДП «УкрНДНЦ»:
 
Ганна Лісіна,  генеральний директор  ДП «УкрНДНЦ»
 
Елізабет Штампфл-Блага,  директор австрійського
національного органу стандартизації (Austrian
standards)
 
Юліана Кілеа,  генеральний директор національного
органу стандартизації Румунії (ASRO)
 
Йохен Форнатер, консультант австрійського
національного органу стандартизації Austrian standards
 
Денис Базілевич, експерт проєкту «Підтримка
розвитку рамкових умов для торгівлі в Україні» який
виконує Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) 
 
Павло Ладецький,  національний технічний радник
проєкту ЮНІДО “Реалізація експортного потенціалу
виробничо-збутового ланцюга деревообробної
галузі в Україні шляхом зміцнення інфраструктури
контролю якості”.
 
Матеріали конференції доступні на офіційному сайті
НОС ДП «УкрНДНЦ»
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КОНФЕРЕНЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНА

СТАНДАРТИЗАЦІЯ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ»

http://uas.org.ua/ua/messages/konferentsiya-natsionalna-standartizatsiya-vikliki-ta-mozhlivosti/
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 26 лютого 2020 року відбулась фінальна конференція
проекту aCampus– кампанії з зростання обізнаності та
кращого використання українськими замовниками та
розробниками міжнародних стандартів у сфері
промислової автоматизації та інформаційних технологій.
 
Проект веде ТК 185 «Промислова автоматизація» (далі –
ТК 185)  та Асоціація підприємств промислової
автоматизації України (АППАУ)  за підтримки німецького
співтовариства міжнародної співпраці GIZ на запрошення
який Національний орган стандартизації, в особі
генерального директора, долучився до роботи
конференції.
 
 

11-12 лютого проходила Х Міжнародна конференція LAKOKRASKA.UA, провідний захід,
який за 9 років відвідало понад 550 учасників з 20 країн для обговорення найбільш
проблемних питань, з якими стикається лакофарбовий ринок України та Європи.
 
Третій рік поспіль Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ» бере активну участь у
роботі конференції та ділиться останніми новинами та результатами у сфері стандартизації 
 
LAKOKRASKA.UA - найбільший захід такого роду в лакофарбової і суміжних з нею галузях
сухих сумішей та будівельної хімії. Дуже перспективний формат, Який демонструє, яким
ефективним може бути професійне спілкування, коли збираються найбільші гравці ринку,
формують тенденції, обговорюють проблеми і спільно знаходять
шляхи їх вирішення.

ЛЮТИЙ, 2020 UAS.ORG.UA (044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UA

Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ LAKOKRASKA.UA

РОЛЬ СТАНДАРТІВ В ІНДУСТРІЇ 4.0

 
 
 
Проект сфокусований на ролі
стандартів у Індустрії 4.0, яка є
основою сучасного цифрового
виробництва. Головною темою
конференції є роль стандартів 
 в епоху 4.0 – від просто
відповідності до створення
конкурентних переваг, кращі
кейси у сфері стандартизації в
Україні, співпраця технічних
комітетів з експертами ринку –
обмін кращими практиками.

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/


JUNE 28, 2020

У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ ЗАПЛАНОВАНІ

НАВЧАННЯ НА БЕРЕЗЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНІ 

e-mail: dekanat@uas.org.ua
тел. 452-34-27
 

 
Підготовка кандидатів в аудитори з оцінки відповідності згідно з технічними
регламентами засобів вимірювальної техніки.
 

ЖУРНАЛ  

 "СТАНДАРТИЗАЦІЯ, 

 СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ"

ПРОПОНУЄ 

 БЕЗКОШТОВНУ 

 ПУБЛІКАЦІЮ  СТАТЕЙ 

(044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UAЛЮТИЙ, 2020 UAS.ORG.UA

Підготовка (підвищення кваліфікації) кандидатів у аудитори із сертифікації системи
менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та рекомендації щодо
застосування відповідно до вимог ISO 45001:2018.

02 – 06
березня

10 – 13
березня

16 – 20
березня

23 – 27
березня

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними
регламентами:
– з електромагнітної сумісності обладнання;
– безпеки низьковольтного електричного обладнання;
– безпеки машин;
– засобів індивідуального захисту.

Підготовка кандидатів у аудитори та внутрішніх аудиторів із сертифікації системи
управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.
 
Загальні принципи та настанова щодо системи менеджменту ризиками  ДСТУ ISO
31000:2018. Рекомендації щодо застосування методів оцінювання ризику згідно з ДСТУ
IEC/ISO 31010:2013.
 
Вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу відповідно до ДСТУ EN
ISO/IEC 17024:2019.

16 – 27
березня

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

30 березня
03 квітня

Підготовка (підвищення кваліфікації) кандидатів у аудитори із сертифікації системи
енергетичного менеджменту відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001:2014.

редакція журналу ССЯ приймає
матеріали для публікації у квітневому

випуску

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

