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Реформування системи національної
стандартизації
З 2008 року Україна є
членом СОТ

16 вересня 2014 ратифікація
Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС

Законом України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про
стандартизацію", який діє з 03.01.2015 р.,
імплементовані положення Кодексу доброчинної практики з
розроблення, прийняття та застосування стандартів, та
впроваджені міжнародні та європейські принципи
стандартизації.

Главою 3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС «Технічні
бар’єри в торгівлі» передбачено технічне співробітництво, а саме:
сторони підтвердили чинні права та обов’язки сторін у
рамках Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ);

сторони
зобов’язались
зміцнювати
технічне
співробітництво в цій сфері посиленням взаємодії у сфері
нормативно-правових питань, активізації стосунків із
відповідними організаціями, що займаються питаннями
метрології, стандартизації, тестування, ринкового
нагляду, підтвердження відповідності та акредитації.

Реформа системи технічного регулювання
Затверджені базові Закони:
«Про стандартизацію»;
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
«Про метрологію та метрологічну діяльність»;
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів».
Набула чинності низка технічних регламентів та інших
нормативно-правових актів, які встановлюють обов‘язкові вимоги
до певних видів продукції,
Був здійснений перехід від обов'язкової сертифікації
пострадянського зразка до європейської системи оцінки
відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Стандарти відповідно до Додатку ІІІ
Угоди про асоціацію
поступове впровадження
гармонізованих
європейських стандартів

впровадження в національне
законодавство 27 актів європейського
вертикального (секторального)
законодавства (європейських директив)

скасування конфліктних
національних стандартів,
зокрема (ГОСТ),
розроблених до 1992 року

Орієнтовна кількість гармонізованих європейських стандартів, які
містяться у переліках становить 4 161 стандарт (Додаток ІІІ, до Угоди), які
Україна мала прийняти до 2017 року.
У 2015 році прийнято всі стандарти у повному обсязі з випередженням
на два роки (окрім стандартів у будівельній сфері).

Упродовж 2016-2018 років забезпечується прийняття актуальних версій
цих стандартів та їх переклад українською мовою.

Скасування до кінця 2015 року ГОСТ,
розроблених до 1992 року
Ціль щодо скасування до кінця 2015 року міждержавних стандартів
(ГОСТ), розроблених до 1992 року, визначена Програмою діяльності
КМУ, затвердженою постановою КМУ від 09.12.2014 № 695 та
схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII.
З метою зниження ризиків для суб’єктів господарювання
Мінекономрозвитку та ДП «УкрНДНЦ» завчасно було запропоновано
заінтересованим сторонам опрацювати питання щодо:
скасування ГОСТ,
які втратили
актуальність

розроблення національних
нормативних документів на
заміну відповідних ГОСТ

У 2015 році скасовано всі ГОСТи Радянського
Союзу, які втратили та втратять чинність у
2016, 2017, 2018 роках та з 01.01.2019 року.

розроблення стандартів,
підприємств, установ, організацій,
що здійснюють стандартизацію,
якщо підприємства застосовують
положення цих ГОСТ
Відповідна інформація 27.03.2015
була розміщена на веб-сайті
ДП «УкрНДНЦ»

Відповідно до Рішення Міжнародного форуму з питань
стандартизації «Стандарти створюють довіру», який відбувся 11-12
жовтня 2016 р., всім заінтересованим сторонам було запропоновано
проаналізувати ГОСТ, які вони застосовують у своїй діяльності та
надати відповідні пропозиції щодо:
• ГОСТ, які не актуальні, та їх скасування не вплине на відповідну
сферу діяльності і не потребує розроблення нових національних
стандартів;
• ГОСТ, якими прийняті міжнародні стандарти (ГОСТ ИСО, ГОСТ
МЭК), які не актуальні, а відповідні міжнародні стандарти
скасовані без заміни;
• ГОСТ, якими прийняті міжнародні стандарти (ГОСТ ИСО, ГОСТ
МЭК), які не актуальні, але наразі прийняті нові редакції
відповідних міжнародних стандартів;
• ГОСТ, якими прийняті міжнародні стандарти (ГОСТ ИСО, ГОСТ
Відповідне повідомлення було
МЭК), які актуальні.

розміщено на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ» 01.12.2016

Заінтересовані сторони мали можливість надати пропозиції
щодо:
остаточного терміну скасування ГОСТ, або перенесення
терміну їх скасування, але не пізніше 31.12.2018. подати
пропозиції щодо розроблення національних стандартів до
Програми робіт з національної стандартизації;
взяти участь у створенні та роботі спеціальної робочої групи з
перегляду та розроблення національних системних стандартів
(ЕСКД та ЕСТД) на заміну ГОСТ, розроблених до 1992 року;
виступати замовниками робіт із розроблення національних
стандартів на заміну ГОСТ, щодо яких є заінтересованість.

Результат:
Роки
2015
2016
2017
2018

2019
Всього
Програма 2018

Втрата чинності

ДСТУ на заміну

74
254
212
6618
4930
12088

71
113
185
268
43
680
271

01.01.2019 спливає чотирьохрічний перехідний період, коли
ГОСТ до 1992 року мають бути скасовані.
Протягом 2016-2018 років відповідно до пропозицій ТК та
заінтересованих сторін був подовжений термін 4935 ГОСТ.
об‘єкти стандартизації яких не відповідають Закону
України «Про стандартизацію»
на продукцію, на яку вже поширюються нормативноправові акти (технічні регламенти)

що визначають показники, норми тощо, які мають бути
врегульовані нормативно-правовими актами
об‘єкти стандартизації яких втратили актуальність
вимоги та показники яких є застарілими

наявні чинні національні стандарти на той же самий
об‘єкт стандартизації, що і ГОСТ до 1992 року.

Стандарти, які
наявні
серед ГОСТ до
1992 року
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ТК, який звернувся до нас з пропозицією подовження дії ГОСТ до
1992 року, має оформити пропозицій у вигляді таблиці.
Якщо пропозиція надійшла не від ТК, а від заінтересованої
сторони, вона була перенаправлена до відповідного ТК.
У разі відсутності відповідного ТК, позиції щодо перенесення
строку скасування ГОСТ до 1992 року за цією ж формою висловить
НОС.
Термін надання пропозицій до НОС – 15.10.2018
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