
 



ПРОГРАМА СЕМІНАРУ (29.11.2017) 

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників  

9:30 – 9:45 Звернення зі вступним словом першого заступника 

генерального директора ДП «Дніпростандартметрологія» 

Тищенка В.Е. 

9:45 – 10:15 Національна програма стандартизації в Україні. Національні та 

гармонізовані стандарти, чинність в Україні міждержавних 

стандартів (ГОСТ). Застосування скасованих стандартів. 

Доповідач: Рудько Катерина Вячеславівна – начальник 

відділу стандартизації 

10:15 – 10:45 Зміни у порядку та процедурах розроблення та поставлення на 

виробництво нехарчової продукції у зв’язку з введенням в 

Україні                    ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та 

поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо 

розроблення та поставлення на виробництво нехарчової 

продукції». 

Доповідач: Ведешин Едуард Леонідович – заступник 

начальника відділу стандартизації 

10:45 – 11:15 Законодавчі та нормативні вимоги щодо виробництва харчової 

продукції.  
Доповідач: Залізняк Світлана Володимирівна – провідний 

інженер відділу стандартизації 

11:15 – 11:45 Розроблення, погодження  та затвердження проектів технічних 

умов на різні види продукції. 

Доповідач: Рудько Катерина Вячеславівна – начальник 

відділу стандартизації 

11:45 – 12:15 Перерва  

12:15 – 12:45 Вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що 

зазначені у Технічному регламенті Щодо деяких товарів, які 

фасують за масою та об`ємом у готову упаковку та національних 

стандартах. 

Доповідач: Краєв Володимир Віталійович – провідний 

інженер відділу стандартизації 

12:45 – 14:00 Обговорення спірних тем у галузі стандартизації. 

Індивідуальні запитання за вказаними темами 

 

 Питання по темам семінару, направлені на e-mail: katerina@dgcsms.dp.ua  

не пізніше 24.11.2017 р., будуть обов’язково розглянуті під час семінару. 

 Після закінчення семінару кожному учаснику видається свідоцтво. 

УВАГА! 

Програма семінару та час доповідей можуть корегуватися у зв’язку з 

питаннями, що можуть надходити під час проведення семінару.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1193-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1193-2015-%D0%BF
mailto:katerina@dgcsms.dp.ua


 Генеральному директору 

ДП «Дніпростандартметрологія» 

Шипку О.Ф. 
 

 

 

Заявка на участь у семінарі - практикумі 

«Національна стандартизація.  

Актуальні питання по розробці, перевірці та застосуванню 

міжнародних і національних стандартів та нормативних документів 

підприємств» 
 

 

Назва підприємства, адреса,  код за ЄДРПОУ    

 

 

 

Телефони   

 

E-mail  

 

Керівник підприємства: ПІБ, посада    

 

 

Юридична адреса, податкові та банківські реквізити   

 

 

 

Кількість учасників     

ПІБ учасника  

Посада  

Тел.  

ПІБ учасника  

Посада  

Тел.  

Керівник підприємства                _______________________ 

                                                                                    (підпис)                 (Ініціали та прізвище)    

                                                                               МП 



 

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ: 

За участь у семінарі сплачується внесок у розмірі 938,39 грн. за одного 

учасника (з урахування ПДВ).  

Рахунок для оплати семінару, а також акти здачі-приймання послуг та 

договір можна получити у відділі стандартизації (кімната 35, 36, 3-й поверх           

4-х поверхового корпусу) або будуть відправлені на Ваш е-mail за наявністю 

заявки про участь у семінарі. 

Місце проведення семінару: м. Дніпро, вул. Барикадна, 23, актова зала. 

Заявку на участь у семінарі направляти:  

тел.  (0562) 47-59-45, 073-213-15-20, тел./факс (0562) 47-46-62 

e-mail: katerina@dgcsms.dp.ua. 

  Початок роботи семінару: 09:30 год. Закінчення семінару (планується): 

14:00 год. 

Під час реєстрації учасникам семінару при собі необхідно мати два 

примірники акту здачі-приймання послуг та два примірники договору, 

оформлені стороною Замовника. 
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