ЦІЛІ
у сфері якості надання послуг відділом стандартизації та інформаційноконсультативних послуг
- Задоволення потреб суб’єктів господарювання і громадян у якісних послугах.
- Постійне підвищення якості надання послуг.
- Забезпечення довіри споживачів до фахівців відділу;
Види діяльності відділу стандартизації та інформаційно-консультативних послуг є:
- оцінювання на відповідність технічної компетентності суб’єктів господарювання на
добровільних засадах;
Роз’яснення щодо надання послуг ДП «Хмельницькстандартметрологія»
З веденням в дію з 01.01.2016р Закону України «Про метрологію та метрологічну
діяльність» від 05.06.2014 № 1314-УІІ (далі - Закон) та втратою чинності Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених Наказом
Держспоживстандарту України від 29 березня 2005 року № 71, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за № 392/10672, законодавчо не
врегульовано питання, пов’язані з уповноваженням суб’єктів господарювання на проведення
вимірювань (до 01.01.2016 - атестація вимірювальних лабораторій).
ДП «Хмельницькстандартметрологія» відповідно положень свого Статуту здійснює
діяльність у сфері метрології та зважаючи на усталену практику з атестації вимірювальних
лабораторій.
розробило
механізм проведення оцінювання стану вимірювань та
встановлення технічної компетентності суб’єктів господарювання (лабораторій)
на
добровільних засадах.
Враховуючи вищевикладене ДП «Хмельницькстандартметрологія» пропонує надання
послуг з оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності
(лабораторій) суб’єктів господарювання на добровільних засадах. Дані послуги спрямованні
на забезпечення єдності вимірювань, захисту національної економіки та громадян від
наслідків недостовірних результатів вимірювань
Послуги з оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності
(лабораторії) суб’єктів господарювання надаються на добровільних засадах з метою
документального засвідчення того, що суб’єкт господарювання незалежний від замовників,
які використовують результати вимірювань, компетентний та спроможний отримувати
достовірні результати вимірювань.
Для реалізації цих послуг розроблено та впроваджено СОУ 74.9-02568354-001:2016
«Порядок оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності суб’єктів
господарювання на добровільних засадах».
За результатами наданих послуг та на підставі акта обстеження комісія приймає рішення
про підтвердження технічної компетентності вимірювальної лабораторії або рішення про
усунення виявлених під час обстеження недоліків. В разі позитивного рішення видається
Атестат про технічну компетентність на три роки за умови задовільних результатів

Крім того, надаємо зразки документів, які заповнюються Замовником та подаються до
ДП «Хмельницькстандартметрологія» для надання послуг, а також перелік питань,
відповідно до яких проводиться обстеження з метою оцінювання спроможності проведення
вимірювань:
- зразок Заявки, щодо проведення оцінювання технічної компетентності:
- зразок Вимог, щодо структури та змісту документів, які додаються до заявки
( Паспорт, Положення. Проект галузі):

- виготовлення офіційних копій НД;
Національний фонд нормативних документів забезпечує розповсюдження національних
стандартів на платній основі для установ, підприємств, організацій незалежно від форм
власності та виду діяльності, громадян та їх об’єднань із додержанням чинного
законодавства України на підставі Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №
1315-УІІ ( ст. 24, ч. 1 та ч.4)
Частина 1
Національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені
Національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та
розповсюджуються Національним органом стандартизації.
Частина 4
Інформаційні послуги надаються Національним органом стандартизації на договірних
(платних) засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
Розповсюдження копій нормативних документів на платній основі є європейською та
міжнародною практикою і є одним із джерел фінансування роботи органів стандартизації.

У зв’язку з цим, ДГІ «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», яке є агентом
Національного органу стандартизації, розповсюджує офіційні копії та належним чином
завірені витяги з нормативних документів на платній основі.
Ціна нормативного документу залежить від кількості сторінок у документі (розраховується
множенням кількості сторінок на ціну за одну сторінку)
Ціна ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
на офіційну копію національного нормативного документу
на паперовому носії
46,20 грн. з ПДВ за одну сторінку
+ 6,56 грн. на захист кожного документа
- перевірка ТУ та змін до них;

ґ

Перевіряння технічних умов (ТУ) та змін до них полягає у перевірці їх на відповідність
нормативним документам та чинному законодавству України.
Для проведення перевіряння ТУ (змін до них) підприємство-власник ТУ подає наступні
документи:
• ТУ (зміну до ТУ) - 3 примірника (оригінал та 2 дубліката);
• супровідний лист на бланку підприємства - 1 примірник;
• копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який
засвідчує, що підприємство не є платником податку - 1 примірник;
• копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ - 1
примірник;
• копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо
це погодження

встановлено

чинними технічними регламентами,

законодавством

і

центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання
у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених
*

печаткою органу чи установи) - 1 примірник;
• каталожну карту продукції - 2 примірника;
• копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм - 1 примірник;
• магнітний носій (дискета 3,5) з текстом ТУ (змін до них), який оформляють згідно з ТОСТ
28388.

Перевірка ТУ на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої передбачає подачу
додаткових документів (копій):
• перелік матеріалів, речовин, сировини, які застосовуються у процесі виготовляння - 1
примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини,
речовини та супутнього матеріалу - 1 примірник.

Під час перевірки ТУ, залежно від виду продукції, на вимогу подаються такі документи
(копії):
• акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії
(першої промислової партії) - 1 примірник;
• протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв — 1 примірник;
• для харчової продукції - технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного
процесу виготовляння — 1 примірник;
• свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх
застосування — 1 примірник;

с

• протокол художньої ради — 1 примірник;
• акт державних приймальних випробувань - 1 примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на
продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах — 1 примірник;
• ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження — 1 примірник;
• реєстраційне свідоцтво для медичних виробів — 1 примірник.
Примітка. Копії поданих документів повинні бути завірені печаткою підприємства-власника
ТУ. Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції , якщо зміну до ТУ
пов'язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції.
Вартість послуги - договірна.

- проведення доопрацювання ТУ та змін до них в разі необхідності;
Для доопрацювання проектів ТУ суб’єкт господарювання надає в ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»:
• проект ТУ, в якому вказані основні характеристики продукції;
• супровідний лист;
• копію свідоцтва про державну реєстрацію;
• копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який
засвідчує, що підприємство не є платником податку.
• надання консультаційно-методичної допомоги розробникам та власникам ТУ;
• проведення актуалізації нормативної документації;
• підбір кодів ДКПП на продукцію згідно з ДК 016:2010;
• тематичний пошук НД;
• підбір чинних НД на продукцію;
• надання інформації про надходження нових НД, технічних регламентів;
Дані послуги спрямовані на ..забезпечення єдності вимірювань, захисту національної
економіки та громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань та організаційні
засади стандартизації в Україні, що спрямовані на забезпечення формування та реалізації
державної політики у відповідній сфері.

Мета:
- вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням якості вітчизняної продукції та
відродженням національної економіки, орієнтовно, у поточному році:
- укладати угоди на інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання на 2021 рік не
менше ніж у 2020 році;
- задовольнити у повному обсязі заявки підприємств області та фахівців ДП
“Хмельницькстандартметрологія”, згідно плану розроблення та друкування нормативних
документів ДП “УкрНДНЦ”;

Ґ

- надати послуги щодо виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів
шляхом копіювання оригіналу нормативного документу, отриманого від Генерального
Агента;
- щомісячно розміщувати інформацію на сайті ДП “Хмельницькстандартметрологія” щодо
новин з технічного переоснащення, освоєння нових методик, результатів роботи підрозділів,
змін діючого законодавства та його нових проектів у сфері технічного регулювання; - залучення замовників;

с

