
7 жовтня  2020 ДП «Тернопільстандартметрологія» проводить вебінар на 

тему: «Зміни в законодавчій базі з метрології та оцінки відповідності. 

Інформування суб’єктів господарювання щодо діяльності 

ДП «Тернопільстандартметрологія»» 

Запрошуємо державні підприємства, що належать до сфери управління  

Мінекономіки, представників бізнесу та організацій, органів виконавчої 

влади взяти участь у вебінарі. 

 

                                              Програма вебінару на тему:  

«Зміни в законодавчій базі з метрології та оцінки відповідності. 

Інформування суб’єктів господарювання щодо діяльності  

ДП «Тернопільстандартметрологія»»,  

що відбудеться об 11:00 7 жовтня 2020 року 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 

ВСТУПНЕ СЛОВО  

Микола  Тешнер,  

Генеральний директор ДП «Тернопільстандартметрологія» 

І БЛОК – МЕТРОЛОГІЯ: 

 Зміни в законодавчій базі з метрології 

 Повноваження підприємства з повірки законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. 

Спікер – Клюкевич Михайло,  головний метролог ДП 

«Тернопільстандартметрологія»  

 Повірка  законодавчо регульованих ЗВТ радіотехнічних та електричних 

величин. 

Спікер – Юрків   Ярослав, начальник сектору ЗВТ радіотехнічних та 

електричних величин  

 Повірка  законодавчо регульованих ЗВТ геометричних, фізико-

хімічних та теплотехнічних величин. 

Спікер – Подольська Наталя, начальник сектору повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ геометричних, фізико-хімічних та теплотехнічних 

величин  



 Повірка  законодавчо регульованих ЗВТ механічних величин. 

Спікер – Сагадин Юрій, начальник сектору ЗВТ механічних величин 

 Інші види метрологічних робіт щодо засобів вимірювальної техніки, 

що не використовуються у законодавчо регульованій сфері; 

 Оцінювання вимірювальних можливостей лабораторій. 

Спікер – Клюкевич Михайло,  головний метролог ДП 

«Тернопільстандартметрологія»  

ІІ БЛОК – СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА 

ВІДПОВІДНОСТІ: 

 Сертифікація продукції, послуг,  

 Сертифікація систем управління; 

 Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зміна в 

законодавстві; 

 Стандартизація, правові та організаційні засади стандартизації в 

Україні; 

 Фонд НД; 

 Необхідність розробки технічних умов та переваги виробника при 

розробці ТУ на продукцію; 

 Консультації з питань розроблення і поставлення продукції на 

виробництво. 

Спікери – Хрупович Юрій, заступник генерального директора з 

підтвердження і оцінки відповідності; 

Кристинич Ірина,  начальник відділу з підтвердження і оцінки 

відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління;  

Щепінська Оксана, провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки 

відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління; 

Сернецька Ольга, провідний інженер відділу з підтвердження і оцінки 

відповідності, стандартизації та сертифікації систем управління.  

ІІІ БЛОК – ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ: 

 Сфера випробувальної лабораторії та вимоги підприємств регіону; 

 Основні випробування за напрямком харчова продукція та промислова 

сировина; 

 Основні випробування за напрямком будівельна лабораторія, 

технологічне обладнання та іграшки; 

 Стажування співробітників підприємств регіону на базі випробувальної 

лабораторії. 



Спікери – Мартиняк Світлана, начальник випробувальної лабораторії; 

Мельничук Оксана, заступник начальника  випробувальної лабораторії.  

ІV БЛОК – Обговорення, відповіді на запитання учасників  

Участь у заході безкоштовна. 

 


