
Рас каз вае ды рэк тар Аляк сандр КА ЗА ЧОК:
— Су пра цоў ніц тва з су се дзя мі бы ло і ра ней. 

Не вы пад ко ва знеш не эка на міч ны аба рот між Бе ла-
рус сю і Укра і най скла дае 5 міль яр даў 200 ты сяч до-
ла раў ЗША. Ін шая рэч, што яго трэ ба на рошч ваць. 
Аб гэ тым га ва ры лі і прэ зі дэн ты на сва ёй ня даў няй 
су стрэ чы. А чле ны бе ла рус ка-ўкра ін скай ра бо чай 
гру пы па тэх ніч на му рэ гу ля ван ню, стан дар ты за цы і 
і мет ра ло гіі аб мер ка ва лі ак ту аль ныя пы тан ні двух-
ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Без умоў на, за га ды пас ля 
рас па ду вя лі кай кра і ны на шы дзяр жа вы ады шлі 
ад на ад ад ной па роз ных кі рун ках дзей нас ці, у тым 

лі ку і ў тэх ніч ным рэ гу ля ван ні, акрэ ды та цыі, ад зна-
цы ад па вед нас ці і мет ра ло гіі. Але гэ та не азна чае, 
што мы не па він ны ганд ля ваць па між са бой, су пра-
цоў ні чаць і да па ма гаць ад но ад на му. На ўзроў ні 
Дзярж стан дар таў гэ та не пер шая су стрэ ча.

Ка лі ўлі чыць, што аб' ёмы эка на міч на га су пра-
цоў ніц тва дзвюх кра ін бу дуць на рас таць, то перс-
пек ты вы на шых стасункаў з укра ін скі мі ка ле га мі 
да во лі шы ро кія. Ва Укра і не ёсць ме тал, ву галь, 
шмат зер на вых куль тур, а ў нас раз ві тыя ма шы-
на бу да ван не, у тым лі ку і ў га лі не сель скай гас па-
дар кі, жы вё ла га доў ля, так што сфе ра ўза ем ных 
ін та рэ саў аб' ём ная.

Та му за клю ча ныя ра ней і за раз да моў ле нас ці 
па між бе ла рус кі мі і ўкра ін скі мі на цы я наль ны мі 
сіс тэ ма мі па акрэ ды та цыі і ад зна цы ад па вед нас ці 
ма юць прос та ве лі зар нае зна чэн не. Апош ні прык-
лад — пад пі са нае на кан фе рэн цыі па гад нен не 
па між Бел ДІ Мам і ад па вед ным цэнт рам з Іва-
на-Фран коў ска аб уза ем ным пры знан ні вы ні каў 
вы пра ба ван няў срод каў вы мя рэн няў. Вы твор цам 
не трэ ба бу дзе ва зіць праз мя жу вы ра бы на вы-
пра ба ван ні, яны прой дуць іх до ма.

А тэх ніч нае рэ гу ля ван не дае маг чы масць як 
за ма ца ван ня ай чын ных та ва раў на рын ках ін шых 
кра ін, так і аба ро ны ўлас на га рын ку ад кант ра факт-
най пра дук цыі.

На мес нік ды рэк та ра Га лі на КА ЦУ БА звяр тае 
на шу ўва гу на «па двой нае» свя та ўсіх тых, хто ста-
іць на вар це якас ці вы пус ка е май пра дук цыі.

— З 5 па 11 ліс та па да пра во дзіц ца Еў ра пей скі 
ты дзень якас ці, тра ды цый на ён уклю чае ў ся бе і 
Су свет ны дзень якас ці — сё ле та гэ та 8 ліс та па да. 
У рам ках Еў ра пей ска га тыд ня якас ці мы пра во дзім 
дні ад кры тых дзвя рэй — для па пу ля ры за цыі як стан-
дар ты за цыі, мет ра ло гіі, ме та даў вы пра ба ван няў, 
так і дзей нас ці на шай ар га ні за цыі. У пры ват нас ці, 
для сту дэн таў ганд лё ва-эка на міч на га ўні вер сі тэ та, 
уні вер сі тэ та імя Фран цыс ка Ска ры ны. Да сло ва 
ска заць, у цэнт ры ство ра ны і дзей ні чае фі лі ял яго 

ка фед ры оп ты кі. Для сту дэн таў по лі тэх ніч на га ўні-
вер сі тэ та імя Су хо га. Пры хо дзі лі і стар ша клас ні кі 
га рад скіх школ, пры гля да лі ся да бу ду чай пра фе сіі. 
У лік ме ра пры ем стваў ува хо дзіць і пра вя дзен не 
круг лых ста лоў па сіс тэ мах ме недж мен ту, ука ра-
нен ні но вай вер сіі — пад тры ман ні і раз віц ці яе, па 
пра вя дзен ні ўнут ра ных аў ды таў.

Дзейс ным срод кам ба раць бы за якасць пра-
дук цыі і па слуг з'яў ля юц ца сіс тэ мы ме недж мен ту 
якас ці (СМЯ) — гэ та жы вы ар га нізм, які па ста ян на 
раз ві ва ец ца, — пад крэс лі ла Га лі на Ха мі таў на. — 
Яшчэ і та му, што ўдас ка наль ва юц ца са мі між- 

на род ныя стан дар ты, на якіх грун ту юц ца сіс тэ мы. 
Свежы прык лад — за ме на стан дар ту 9001 — 2009 
больш дас ка на лым стан дар там 9001 вер сіі 2015 го-
да. Но вая вер сія стан дар ту па тра буе ад вы твор цаў 
пры мя нен ня ры зы ка а ры ен та ва на га мыс лен ня.

Па ўка ра нен ні сіс тэм ме недж мен ту якас ці пра-
цу ем не толь кі з прад пры ем ства мі сва ёй воб лас ці. 
Ска жам, з ААТ «Бел со лад» з Іва наў ска га ра ё на 
Брэст чы ны су пра цоў ні ча ем ужо даў но па ўка ра нен-
ні сіс тэм HАССР. За раз яны па да лі нам за яў ку на 
ўка ра нен не сіс тэм ме недж мен ту бяс пе кі хар чо вай 
пра дук цыі па СТБ ІСО 22000.

Так са ма пра во дзім се мі на ры з прад стаў ні ка-
мі ма ло га і ся рэд ня га біз не су па пы тан нях сер ты-
фі ка цыі пра дук цыі і па слуг. Пры хо дзяць да нас 
на вед валь ні кі ў вы пра ба валь ны цэнтр, у на шы 
ла ба ра то рыі, зна ё мім іх з но вым аб ста ля ван нем 
і пра грэ сіў ны мі ме та да мі вы пра ба ван няў.

Ін жы нер па стан-
дар ты за цыі На дзея 
УЛЬ ЯН КІ НА за ся ро-
дзі ла свой рас каз на 
ўдзе ле Го мель ска га 
ЦСМС у ра бо це над 
пра ек та мі між дзяр-
жаў ных стан дар таў.

— Між дзяр жаў най 
стан дар ты за цыі ўдзя-
ля ец ца шмат ува гі 
яшчэ і та му, што ідзе 
гла ба лі за цыя рын каў. 
Каб наш вы твор ца 
быў пад рых та ва ны 
да па тра ба ван няў, 
якія вы лу ча юць знеш-
нія рын кі, дык туе сён-
няш ні дзень, і мог 

эфек тыў на пра ца ваць на экс-
парт, яму трэ ба ве даць гэ тыя 
па тра ба ван ні. Не вы клю ча на, 
што спат рэ біц ца і пе ра ары ен та-
ваць сваю вы твор часць.

Пры клад на адзін раз на ты-
дзень мы атрым лі ва ем па кет 
но вых між дзяр жаў ных стан дар-
таў. Ро бім рас сыл ку прад пры-
ем ствам, шу ка ем за ці каў ле ных. 
І пра цу ем з імі. Вы ра ша ем ра зам, якім чы нам вар та 
ўдас ка наль ваць вы твор часць, маг чы ма, на быць но-
выя аў та ма тыч ныя лі ніі для вы пус ку больш вы со ка-
тэх на ла гіч на га пра дук ту, па кла па ціц ца пра но вую 
ўпа коў ку ці на огул аб на віць на менк ла ту ру вы ра баў. 
З іх кан крэт ны мі пра па но ва мі мы пра цу ем і рых ту-
ем кан са лі да ва ны ад каз ад го мель ска га рэ гі ё на па 
пра ек тах між дзяр жаў ных стан дар таў ва ўпраў лен не 
тэх ніч на га рэ гу ля ван ня Дзярж стан дар ту РБ і да лей 
у Між дзяр жаў ны Са вет па стан дар ты за цыі.

А ка лі рас пра цоў ва ем дзяр жаў ныя стан дар ты, 
то імк нём ся да гар ма ні за цыі з па тра ба ван ня мі ад-
па вед ных між на род ных да ку мен таў. Мы не па він ны 
вы на хо дзіць ве ла сі пед. Ка лі стан дарт ужо іс нуе, то 
вар та раз гле дзець яго і маг чы масць пры мя нен ня 
на на шай тэ ры то рыі, а не ства раць цал кам но вы. 
Вядома, іс нуе шмат на цы я наль ных ню ан саў, узяць 
хоць бы клі ма тыч ныя асаб лі вас ці. Ці ўмо вы вы твор-
час ці, якія так са ма мо гуць быць роз ныя.

За раз рас пра цоў ва ец ца да ку мент па стра тэ гіі 
стан дар ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь да 2030 го да, 
мы да лі свае пра па но вы.

На чаль нік ад дзе ла сіс тэм ме недж мен ту 
Тац ця на КА НАП ЛЁ ВА пад крэс лі ла:

— Мы не адзі ны ор ган па сер ты фі ка цыі сіс тэм 
ме недж мен ту на Го мель шчы не, прад пры ем ствы 
мо гуць пра ца ваць у гэ тым кі рун ку і з ін шы мі цэнт-
ра мі. Ста тыс ты ка тут та кая: па ста не на па ча так 
ліс та па да гэ та га го да па Го мель скай воб лас ці сер-
ты фі ка ва на па сіс тэ ме ме недж мен ту якас ці ў ад па-
вед нас ці з СТБ ІSО 9001 уся го 424 прад пры ем ствы, 
з іх 141 прад пры ем ства — ор га нам па сер ты фі ка цыі 
сіс тэм ме недж мен ту дзяр жаў на га прад пры ем ства 
«Го мель скі ЦСМС».

Ука ра нен не сіс тэм ме недж мен ту якас ці з'яў-
ля ец ца важ ным на кі рун кам для кра і ны, для па-
вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці эка но мі кі і са міх 
ар га ні за цый.

— З гэ тай мэ тай ад дзел шмат пра цуе на прад-
пры ем ствах воб лас ці?

— Лепш за ўсё зноў жа ска заць мо вай ста-
тыс ты кі. Ле тась су пра цоў ні кі ад дзе ла ака за лі 
ана лі тыч ную і рас тлу ма чаль ную да па мо гу па 
ўка ра нен ні СМЯ ў ад па вед нас ці з СТБ ІSО 9001-
2015 у 43 ар га ні за цы ях, а за 10 ме ся цаў гэ та га 
го да — у 45 ар га ні за цы ях. Ука ра нен не сіс тэм па-
ста ян на па тра буе но вых ве даў. Ле тась на мі ар-
га ні за ва на і пра ве дзе на на пра мыс ло вых прад-
пры ем ствах 11 се мі на раў, у гэ тым го дзе — пяць 
се мі на раў па тэ ме «Но вая вер сія стан дар ту СТБ 
ІSО 9001-2015. Асноў ныя зме ны. Па ра дак пе-
ра хо ду, рас пра цоў кі 
і ўка ра нен ня».

Мож на ска заць, 
што вя ду чыя прад-
пры ем ствы Го мель-
ска га рэ гі ё на па спя-
хо ва ўка ра ні лі но вую 
вер сію гэ та га ас но ва-
твор на га да ку мен та 
і па цвер дзі лі ад па-
вед насць у ор га не па 
сер ты фі ка цыі — гэ та 
зна чыць у нас. У іх лі-
ку СП ААТ «Спар так», 
ад кры тыя ак цы я- 
нер ныя та ва рыст вы 
«Го мель скі хі міч ны за-
вод», «Го мель транс-
наф та Друж ба», «Го-
мель жа ле за бе тон», 

«Го мель буд ма тэ ры я лы», «Ра га чоў скі ММК», 
«Го мель скі лі кё ра-га рэ лач ны за вод «Ра да мір», 
мэб ле вая фаб ры ка «Пра грэс», а так са ма пры ват-
ныя ар га ні за цыі «Вы твор чая ар га ні за цыя Сяб ры», 
ВУП «Ал ка пак» і ін шыя.

А су пра цоў ні ца ад дзе ла Ма рыя ПА ГО ДЗІ НА, 
якая ку ры руе ўка ра нен не сіс тэ мы HАССР, зра бі ла 
сваё ўдак лад нен не:

— У воб лас ці вы да дзе на ка ля 60 сер ты фі-
ка таў на сіс тэ му HАССР у ад па вед нас ці з СТБ 
1470, з іх 40 — ор га нам па сер ты фі ка цыі сіс тэм 
ме недж мен ту на ша га прад пры ем ства. Мы акрэ-
ды та ва лі ся так са ма на сіс тэ му ме недж мен ту 
бяс печ нас ці хар чо вых пра дук таў СТБ 22000 і 
ўжо з тры ма прад пры ем ства мі пра цу ем па гэ-
тай сіс тэ ме. А яна больш шы ро кая, чым HАССР, 
больш комп лекс ная. Дзей ні чае, як ка жуць, «ад 
по ля да ві дэль ца». Сіс тэ ма рэ гу люе і ўня сен не 
ар га ні кі на па лет кі, і на рых тоў ку кар моў, і ін шыя 
сфе ры дзей нас ці сель гас прад пры ем стваў.

На шы су раз моў ні кі пад крэс лі лі не аб ход насць 
вы бу доў ван ня ў рэ аль ным сек та ры свое асаб лі ва-
га «лан цуж ка якас ці», ка лі па стаў шчык зы ход ных 
ма тэ ры я лаў га ран туе вы твор цу вы со кую якасць 
сы ра ві ны, а ган даль — свое ча со вую рэа лі за цыю 
кан чат ко ва га пра дук ту ў сва ёй сет цы.

На чаль нік ад дзе ла па сер ты фі ка цыі пра-
дук цыі і па слуг Ала ЗА ІЧ КО ВА, што на зы ва ец-
ца, у тэ му ня даў ня га ме ра пры ем ства рас ка за ла 
пра ўлас ны во пыт су пра цоў ніц тва з укра ін скі мі 
прад пры ем ства мі па ацэн цы ад па вед нас ці пра-
дук цыі. Ад дзелам бы лі пра ве дзе ны ра бо ты і 
вы да ны сер ты фі ка ты ад па вед нас ці на шчэ бень 
вы твор час ці за во даў з Оў ру ча і Ка рас це ня на 
се рый ную вы твор часць тэр мі нам на пяць га доў. 
Якасць па цвяр джа ец ца пры пра вя дзен ні пе ры я-
дыч ных ацэ нак, вы бра ко вак па куль не бы ло.

— Мы пра цу ем так са ма з хар чо вай пра дук-
цы яй. З Укра і ны за во зяц ца шам пінь ё ны, сі ро пы 
і на паў няль ні кі, фрук то выя да баў кі ды ін шая 
пра дук цыя, у тым лі ку сель ска гас па дар чая і 
лёг кай пра мыс ло вас ці, упа коў ка. Укра і на не 
ўва хо дзіць у Еў ра зій скі эка на міч ны са юз, яны 
ары ен ту юц ца на «еў ра ін тэг ра цыю», і ў іх дзей-
ні ча юць свае на цы я наль ныя тэх ніч ныя рэг ла-
мен ты. Та му пра цу ем у рам ках за ка на даў ства, 
як з ім пар там. Пра вя ра ем на ад па вед насць на-
шым на цы я наль ным стан дар там і рэг ла мен там. 
Ад па вя дае — вы да ём сер ты фі кат. У су се дзяў 
якас ная пра дук цыя, і мы заў сё ды га то вы да 
су пра цоў ніц тва.

На чаль нік ад дзе ла па вы пра ба ван нях хар-
чо вай і сель ска гас па дар чай пра дук цыі Ан та-
ні на ВЕ РА МЕ ЕН КА рас ка за ла пра но выя ме та ды 
кант ро лю хар чо вай пра дук цыі, яны да зва ля юць 
вы зна чыць фаль сі фі ка цыю ма ла ка і ма лоч ных 
пра дук таў, мас ла тлу шча вай і ал ка голь най пра-
дук цыі. Но вым кі рун кам у ра бо це ад дзе ла ста лі 
і вы пра ба ван ні вы ра баў тры ка таж най і швей най 
пра мыс ло вас ці для дзя цей і да рос лых, абут ку, 
ску ра ных і скур га лан та рэй ных вы ра баў. А так-
са ма та ры і ўпа коў кі па па каз чы ках бяс пе кі — 
міг ра цыі шкод ных рэ чы ваў, што вы дзя ля юц ца 
ў шэрагу вы пад каў са мой упа коў кай.

У су вя зі з уз мац нен нем кан ку рэн цыі на рын-
ку пра дук таў усё боль шае зна чэн не на бы ва юць 
ар га на леп тыч ныя вы пра ба ван ні, та му на ба зе ад-
дзе ла ство ра на і па ча ла функ цы я на ваць спе цы-
яль ная ла ба ра то рыя ар га на леп тыч на га ана лі зу, 
аб ста ля ва ная згод на з між на род ным стан дар там 
ДАСТ ІSO 8589 — 2014. Вя дуц ца рас пра цоў кі па 
ўдас ка на лен ні сэн сор на га ана лі зу.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

УНП 400052222.
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Ад рэ дак цыі. Вы каз ва ем шчы рую па дзя ку на мес ні ку 
ды рэк та ра цэнт ра Га лі не Ха мі таў не Ка цу бе за роз на ба-
ко вую да па мо гу ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі.

ПРА ЦА ВАЦЬ 
У ГАР МО НІІ З РЫН КАМ

Зу сім ня даў на на ша га зе та шы ро ка рас каз ва ла аб ра бо це пер ша га Фо ру му рэ-
гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны. У рам ках фо ру му прай шла і тэ ма тыч ная кан фе рэн-
цыя «Лік ві да ван не тэх ніч ных бар' е раў ва ўза ем ным ганд лі ме та да мі тэх ніч на га 
рэ гу ля ван ня». А на пля цоў цы ад на го з яе ар га ні за та раў — Го мель ска га цэнт ра 
стан дар ты за цыі, мет ра ло гіі і сер ты фі ка цыі — ад бы ло ся 3-е па ся джэн не бе ла-
рус ка-ўкра ін скай ра бо чай гру пы па тэх ніч ным рэ гу ля ван ні, стан дар ты за цыі і 
мет ра ло гіі. На пя рэ дад ні Су свет на га дня якас ці мы па бы ва лі ў цэнт ры і па пра сі лі 
яго ра бот ні каў рас ка заць аб што дзён ных кло па тах свай го ка лек ты ву.

 На мес нік ды рэк та ра цэнт ра Алег БА РО ВІЧ — 

за дак лад насць вы мя рэн няў.

Дзень ад кры тых дзвя рэй для сту дэн таў 
ганд лё ва-эка на міч на га ўні вер сі тэ та.

Ка ман да цэнт ра га то ва да пра вя дзен ня 
спар та кі я ды Дзярж стан дар ту.

Па ся джэн не круг ла га ста ла, 
пры све ча на га Дню стан дар ты за цыі, 

вя дзе ды рэк тар цэнт ра Аляк сандр КА ЗА ЧОК.

3-е па ся джэн не бе ла рус ка-ўкра ін скай 
ра бо чай гру пы па тэх ніч ны м рэ гу ля ван ні, 
стан дар ты за цыі і мет ра ло гіі.


