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Питання-Відповіді 
вебінар 11.11.2020 року ДП «Рівнестандартметрологія» 

 
 
Запитання 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» 
(Вальчук Алла Дмитрівна): Коли введуть в дію новий стандарт                             
ДСТУ ISO 22000:2019? 
 
Відповідь начальника сектору сертифікації харчової продукції систем харчової 
продукції та послуг ДП «Рівнестандартметрологія» Нелі Сізової: В липня 2021 
р. на заміну діючого стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 вводиться в дію стандарт 
ДСТУ ISO 22000:2019, який є тотожним перекладом міжнародного стандарту  
ISO 22000:2018. 
 
Запитання 2.  Приватна фірма «Терміт» (Сергійчик Сергій Павлович) 
Нормативні документи у сфері сертифікації? 
 
Відповідь начальника сектору сертифікації харчової продукції систем харчової 
продукції та послуг ДП «Рівнестандартметрологія» Нелі Сізової: Оцінка 
відповідності (сертифікація) продукції, процесів, послуг, систем управління та 
персоналу передбачає порівняння характеристик продукції, процесів, послуг, 
систем управління та персоналу встановленим вимогам, які передбачені 
законодавчими та нормативними вимогами. Процес оцінки відповідності 
продукції регламентовано технічними регламентами, на які вони 
поширюються.  
 
Питання 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дюнгер»  (Стелько 
Людмила Василівна) Порядок проведення атестації лабораторії на 
підприємстві? 
 
Відповідь: провідний інженер з метрології сектору метрологічного обстеження 
та аудиту ДП «Рівнестандартметрологія» Олена Кусік: Проводить оцінювання 
вимірювальних можливостей лабораторій на відповідність вимогам                      
ДСТУ ISO 10012:2005 та СОУ 74.9-02568294-001:2016. Результати оцінювання 
застосовуються для визначення придатності та результативності системи 
керування вимірюваннями, надаються зацікавленим сторонам для 
підтвердження технічних можливостей щодо проведення вимірювань у 
визначеній сфері. 
 
 
 
 
 
 
Питання 4. Приватна фірма «Терміт» (Сергійчик Сергій Павлович) Галузь 
акредитації випробувальної лабораторії для об’єкту дослідження – мед 
натуральний? 
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Відповідь: начальника випробувального центру ДП «Рівнестандартметрологія» 
Шевчука Олексія: Випробувальний центр ДП “РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ” акредитований Національним агенством з акредитації 
України на право проведення ряду випробувань різних видів продукції. 
 Згідно Сфери акредитації, зокрема п.9, Випробувальний центр проводить 
випробування меду натурального за наступними показниками: 

- масова частка води, 
- масова частка відновлювальних сахарів, 
- масова частка сахарози, 
- діастаз не число, 
- вміст гідроксиметилфурфуролу, 
- кислотність, 
- вміст проліну, 
- якісна реакція на наявність паді, 
- вміст токсичних елементів, 
- мікробіологічні дослідження. 

 
Питання 5. Приватна фірма «Терміт» (Сергійчик Сергій Павлович) 
Повірки чи калібрування – вибірковість і важливість кожного. 
Міжкалібрувальні інтервали. 
 
Відповідь: начальника сектору метрологічного забезпечення вимірювання 
температурних та теплофізичних величин, фізико-хімічного складу і 
властивостей речовин, оптико фізичних величин                                                            
ДП «Рівнестандартметрологія» Сасюка Андрія: Залежно від особливостей 
застосування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) залежить вибір способу 
контролю їх метрологічних характеристик.  

Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться у випадку, якщо ЗВТ 
застосовуються у визначених Законом України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» сферах законодавчо регульованої метрології. Нагадю, 
що повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає 
перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу 
вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб 
відповідає встановленим вимогам. 

Калібрування ЗВТ здійснюється у випадку їх застосування згідно з 
вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності 
випробувальних та калібрувальних лабораторій. Нагадаю, що калібрування - 
сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі 
встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються 
еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними 
показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому 
етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для 
отримання результату вимірювання з показу. 

Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів проводиться з урахуванням 
вимог ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013 Настанови щодо визначенні 
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міжкалібрувальних інтервалів устаткування; ДСТУ OIML D 23:2008 Принципи 
метрологічного контролю обладнання для повірки»; ДСТУ-Н РМГ 74:2009 
Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів 
вимірювання. 
 
Питання 6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Органік Експорт» 
(Денисенко Євген) Міжлабораторні випробування (виробнича лабораторія 
підприємства – випробувальна лабораторія ДП «Рівнестандартметрологія» 
 
Відповідь: начальника випробувального центру ДП «Рівнестандартметрологія» 
Шевчука Олексія: Відповідно до ДСТУ ISO 17025:2017 та вимог системи 
управління якістю, керуючись відповідними процедурами та інструкціями, 
Випробувальний центр ДП “РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” постійно 
проводить моніторинг правильності виконання випробувань як з лабораторіями 
відповідної кваліфікації, так і з виробничими лабораторіями різних категорій 
підприємств. 
 
Питання, що надійшло на електронну пошту (від Котова А.Р. e-mail: 
a.kotova@lubystok.com) Які основні відмінності між стандартами                  
ДСТУ ISO 22000:2019 та ДСТУ ISO 22000:2007? 
 
Відповідь начальника сектору сертифікації харчової продукції систем харчової 
продукції та послуг ДП «Рівнестандартметрологія» Нелі Сізової та 
направлена на зазначену електронну адресу: 
1) стандарт ДСТУ ISO 22000:2019 найбільш гармонізований з стандартами серії 
ISO на системи управління та базується на принципах, які є спільними для них, 
а саме: 
- орієнтація на замовника 
- лідерство 
- задіяність персоналу 
- процесний підхід 
- поліпшення 
- прийняття рішень на основі фактичних даних 
- керування взаємовідносинами  
2) застосування ризик-орієнтованого мислення, спрямованого на використання 
можливостей і запобіганню небажаних результатів. Ризик-орієнтоване 
мислення використовується на організаційному і операційному рівнях, що 
узгоджується з процесним підходом. 
3) використання процесного підходу (принципу PDCA) на двох рівнях. Перший 
рівень охоплює структуру СУБХП, а другий рівень охоплює операційне 
планування та керування. 
 
Питання, що надійшло на електронну пошту (від готель"MirHotel" e-mail: 
hotel-mirrovno@ukr.net) Коли запрацює комісія по встановленню категорій 
готелям? 
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Відповідь начальника сектору сертифікації харчової продукції систем харчової 
продукції та послуг ДП «Рівнестандартметрологія» Нелі Сізової та 
направлена на зазначену електронну адресу: Станом на 09 листопада комісія 
ще не працює, можливо, в січні місяці 2021р. розпочне свою роботу. 
 


