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• оцінювання відповідності продукції вимогам Технічних регламентів;

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (постанова 
КМУ від 27 серпня 2008 р. N 761 ) – планується до перегляду в 2018; 

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
(постанова КМУ від 02.10. 2013 р. № 753);

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ МАРКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ВЗУТТЯ,
ЯКЕ НАДХОДИТЬ ДЛЯ ПРОДАЖУ (постанова КМУ від 09.06.2011 р. № 632) –
планується до перегляду в 2018 – розробник УкрЛЕГТЕСТ - (будуть
враховані зміни, але суттєво документ не змініться ) ;

- ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО НАЗВ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН І
МАРКУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ (постанова КМУ від 14.01. 2009 р.
№ 13) – планується до перегляду в 2018 – планується до перегляду в 2018
розробник УкрЛЕГТЕСТ .



Стратегія розвитку системи технічного регулювання, схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України

- - за час підготовки та введення в дію технічних регламентів ми розробили
більше 100 гармонізованих стандартів;

-- освоїли більше 40 нових міжнародних, європейських методів випробувань ;

-- закупили за рахунок нашого підприємства більше 20 одиниць сучасного
європейського обладнання.



FX 3000 HYDROTESTER IV,

TEXTEST AG, Швейцарія

Вимірює опір проникненню води плівок, мембран, 
тканин з покриттям і без, нетканих матеріалів. 

ДСТУ EN 20811:2004; EN 1734;
ДСТУ ISO 1420:2015; ISO 11:2018

FX 3300 LabAir IV ,

TEXTEST AG, Швейцария

Прилад для вимірювання 
повітропроникності для 
трикотажних,
текстильних, нетканих, 
полімерних матеріалів 
та паперу 

ДСТУ ISO 7231:2015, 
ДСТУ ISO 9237:2003



Footwear Water Resistance Tester виробництва SATRA Technology
Centre, Великобританія

Випробувальне обладнання для 
тестування взуття по визначенню 
водопроникності. Цей тест оцінює 

опір води взуття та імітує процес, в 
якому користувач ходить у воді. 
Випробування виконується на 

цілому взутті та визначає 
характеристики опору 

води взуття по всім аспектам 
взуття, в т. ч.

якість матеріалів, придатність 
конструкції,

герметичність швів, скріплення 
матеріалів,

якість захисного покриття та 
мембран



• В 2016 році між ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та Міністерством 
оборони України було підписано Меморандум про 
співробітництво. Співробітники УкрЛЕГТЕСТ приймають участь в 
розробці та узгодженні технічних умов, технічних описів та 
технічних специфікації МОУкраїни на речове майно для 
військовослужбовців.

• Центр є повноправним членом технічних комітетів з 
стандартизації: ТК 125 «Легка промисловість» (очолює підкомітет 
«Взуття»), ТК 135 «Охорона праці», а також ТК 82 «Охорона 
навколишнього природного середовища України».

• Центр виконує функції координатора робіт з міжлабораторних 
порівняльних випробувань за закріпленою галуззю акредитації



• виконання науково-дослідних робіт 

За дорученням асоціації виробників шкіряної промисловості

внесено до плану національної стандартизації України та

розроблено проекти наступних стандартів:

ДСТУ ISO 2418 (ISO 2418:2017, IDT) Шкіра Хімічні, фізико-механічні

випробування і випробування на стійкість пофарбування.

Встановлення місця відбору проб ;

ДСТУ ISO 2419 (ISO 2419:2012, IDT) Шкіра Фізико-механічні

випробування. Підготовка і кондиціонування зразків.



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

З метою зниження ризиків для суб’єктів господарювання 
Мінекономрозвитку завчасно було запропоновано заінтересованим 
сторонам, зокрема опрацювати питання щодо:

- розроблення національних нормативних документів (стандартів, 
кодексів усталеної практики) на заміну відповідних ГОСТ;

- розроблення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних 
умов підприємств, установ, організацій, якщо підприємства 
застосовують положення цих ГОСТ.

На виконання Програми ДП "УкрНДНЦ" упродовж 2015 року скасував 
усі чинні в Україні ГОСТ (із певними датами скасування, зокрема з 
2016, 2017, 2018 та 2019 року). Відповідна інформація розміщена на 
веб-сайті ДП "УкрНДНЦ"



Науково-технічний центр підтвердження відповідності, 
стандартизації та випробувань продукції легкої 

промисловості та засобів індивідуального захисту

•Начальник Центру Гілевіч Юлія Володимирівна, 
кандидат технічних наук

•Начальник Науково-технічного відділу сертифікації та 
стандартизації продукції  Озоліна Наталія Вікторівна

•Тел/ факс (044) 526-03-88, (044) 526-04-06,
е-mail: certlp@ukrcsm.kiev.ua ,Корп. 2 кімн. 501

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ


