
Питання-Відповіді 
вебінар 29.04.2021 року ДП «Дніпростандартметрологія» 

 
Питання 1. ДП «КБ «Південне» (Геннадій Поляков, заступник 
Генерального конструктора з інформаційних ресурсів, заступник  
Голови ТК 117): Деякі питання щодо розробки національних стандартів 
шляхом гармонізації стандартів ISO? 
Відповідь заступника генерального директора з питань метрології  
ДП «Дніпростандартметрологія» Катерини Рудько: Пропоную вийти з 
пропозицію до НОС приймати стандарти ISO у вигляді національних 
(гармонізованих) без додаткових перевірок та узгоджень, якщо проект 
міжнародного стандарту розглянутий ТК на рівні міжнародного технічного 
комітету ISO. 
 
Питання 2. ДП «КБ «Південне» (Геннадій Поляков, заступник 
Генерального конструктора з інформаційних ресурсів, заступник Голови  
ТК 117): Скасування стандартів ЕСКД? 
Відповідь заступника генерального директора з питань метрології  
ДП «Дніпростандартметрологія» Катерини Рудько: Дотримання стандартів 
ЕСКД є запорукою безпеки промислового виробництва в Україні та гарантією 
випуску якісної продукції ракетокосмічної, атомної, машинобудівельної та 
інших галузях промисловості. Стандарти ЕСКД неможливо скасовувати без 
заміни. Пропоную вийти з пропозицію до НОС доручити робочій групі, яка 
створена під їх керівництвом, провести роботи щодо розробки або гармонізації 
стандартів ЕСКД на зміну існуючим. 
 
Питання 3. НВП «Стандарт» (Михайло Дубенчук, начальник технічного 
відділу): Придбання стандартів і їх офіційний переклад. Деякі українські 
стандарти прийняті на англійській мові (відсутність коштів на переклад). 
Виробник може ініціювати переказ, але за власні кошти або 
користуватися англійською версією, що проблематично для широкого 
кола? 
Відповідь начальника відділу стандартизації ДП «Дніпростандартметрологія» 
Світлани Залізняк: Прийняття міжнародних та європейських стандартів 
методом підтвердження мовою оригіналу не суперечить вимогам 
законодавства. Законом України «Про стандартизацію», ст. 7, визначено: 
«Національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються 
державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних 
або регіональних організацій стандартизації.» Прийняття міжнародних та 



європейських стандартів як національних методом підтвердження дозволяє 
скоротити терміни їх прийняття та фінансові затрати. Пропоную обговорити з 
представником НОС питання щодо фінансування видання необхідних 
стандартів методом перекладу. 
 
Питання 4. НВП «Стандарт» (Дубенчук Михайло, начальник технічного 
відділу): Визнання результатів випробувань і оцінки відповідності від 
українських ООВ і лабораторій на ринку ЄС, що прискорить і здешевить 
процес постачань?  
Відповідь начальника відділу підтвердження відповідності ДП «Дніпро-
стандартметрологія» Валентина Тіщенка: Визнання робіт з оцінки 
відповідності проведених в Україні на продукцію яка потрапляє під дію 
Директив (Регламентів) ЄС набере чинності після підписання "Угоди про 
оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on 
Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA)". З питань 
визнання протоколів випробувань проведених в Україні детальніше описано 
на сайті НААУ (розділ "Міжнародна діяльність"): 
https://naau.org.ua/mizhnarodna-diyalnist/ 
 
Питання 5. ТОВ «Поліфарб Україна» (Катерина Крошка, інженер із 
стандартизації): Правомірність зазначення в тендерній документації для 
державних закупівель скасованих ГОСТ? 
Відповідь начальника відділу стандартизації Світлани Залізняк: Посилання 
в тендерній документації на скасований ГОСТ є неправомірним. 
Відповідь Євгена Доільніцина: Посилання в тендерній документації на 
ГОСТ, які скасовані, є неправомірним. 
 
Питання 6. ТОВ "Поліфарб Україна" (Катерина Крошка): Серед умов 
участі в тендерних торгах прописується наявність сертифікату 
відповідності матеріалу, виконуваного незалежною акредитованою 
лабораторією з відповідним пакетом документів, що підтверджує 
акредитацію. Зіткнувшись з такою ситуацією з'ясували, що, або 
лабораторії, які можуть провести такі випробування, не є 
акредитованими (ціна акредитації – біля 100-200 тис. грн.), або 
акредитовані, але проводять тільки частину випробувань, або проводять 
випробування по ГОСТ, але не акредитовані на ISO/EN стандарти. Які 
можливі шляхи рішення даного питання? 
Відповідь начальника відділу підтвердження відповідності  
ДП «Дніпростандартметрологія» Валентина Тіщенка: Зазвичай 
випробувальні лабораторії включають до сфери акредитації випробування, 
стосовно яких є замовники. Якщо тендерна документація вимагає наявності 
акредитованої випробувальної лабораторії, необхідно або шукати таку 
лабораторію, або вимагати зміни умов проведення тендеру. З приводу вартості 



акредитації це питання до Національного агентства з акредитації України 
(НААУ), на сайті якого розміщений Реєстр акредитованих органів з оцінки 
відповідності (у тому числі акредитованих випробувальних лабораторій): 
https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ 
 
Питання 7. ТОВ "Поліфарб Україна" (Катерина Крошка): 
Європейська Директива 2004/42/ЄС від 21.04.2004 р. "Про обмеження викидів 
летких органічних сполук (ЛОС) із-за використання органічних розчинників в 
певних фарбах і лаках". Передбачає дві стадії/фази по зниженню змісту летких 
органічних сполук (ЛОС) в продукції – 1 стадія – з 01.01.2007 р. і 2 стадія – з 
01.01.2010 р. За цей час виробник перевіряє вміст ЛОС в продукції, коригує 
рецептури при необхідності до регламентованого рівня, розміщує інформацію 
на етикетці та таке інш. 
В Україні Регламент про обмеження змісту ЛОС в ЛФП вступив в силу з 
30.05.2019 р. і передбачає також дві стадії переходу / зниження ЛОС в 
матеріалах - стадія 1 (з 01.01.2021 р.) І стадія 2 (з 01.01.2024 р.). 
На літографії банки з лакофарбової продукцією розміщена інформація про 
максимальний вміст ЛОС в даній продукції відповідно до українського 
законодавства, що відповідає вимогам Регламенту щодо обмеження ЛОС із 
зазначенням категорії лакофарбового матеріалу і цифрового значення ЛОС 
відповідно з 1 стадією (з 01.01.2021 р). 
Для експорту в країни ЄС готується етикетка на мові країни-замовника із 
зазначенням всіх норм і вимог ЄС. Виникає «етикеткова» невідповідність за 
змістом ЛОС з європейської Директиви - стадії 2 (2010 рік) і українського 
Регламенту - стадії 1 (2021 рік). Протоколи випробувань є, цифрове значення 
входить в рамки європейської норми. 
Чи достатньо додати лист-роз'яснення щодо розбіжностей в цифрах на 
літографії банки українським текстом і наклейки на мові замовника? Чи 
можливі інші шляхи вирішення даного питання? 
Відповідь начальника відділу підтвердження відповідності 
ДП «Дніпростандартметрологія» Валентина Тіщенка: Це запитання, вимагає 
аналізування в залежності від сфери використання ЛФП, (необхідно 
розбиратися з маркуванням конкретної продукції). Якщо необхідна наша 
технічна допомога, можете звертатись до нашого Центру. 
 
Питання 8. ТОВ «Поліфарб Україна» (Катерина Крошка): Питання до 
Валентина Євгеновича: чи можете ви підказати акредитовану 
лабораторію для проведення повного спектру випробувань ЛФП або 
можливе планування запуску такої лабораторії на базі 
Дніпростандартметрологія? 
 
1 Відповідь начальника відділу підтвердження відповідності                                ДП 
«Дніпростандартметрологія» Валентина Тіщенка: Реєстр акредитованих 
ООВ (Випробувальні лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025)) розміщений на сайті 
НААУ: https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ 



2 Відповідь начальника випробувального та науково-дослідний центру 
харчової та промислової продукції ДП «Дніпростандартметрологія» Вікторії 
Мартинової: Фахівці випробувального центру спільно з керівництвом 
ДП «Дніпростандартметрологія» вивчають питання щодо проведення 
випробувань ЛФП. 
 
Питання 9. ТОВ «Вента Лаб» (Володимир Арнаут, директор): Ми 
займаємось виробництвом ВДК - вимірювач деформації клейковини. 
Технічні умови були затверджені у ДП «Дніпростандартметрологія». Чи 
потрібно проводити оцінку відповідності на цей прилад, та якщо потрібно, 
то вкажіть на підставі яких нормативних документів?  
Відповідь заступника генерального директора з питань метрології Катерини 
Рудько: ВДК - вимірювач деформації клейковини не є законодавчо 
регульованим засобом вимірювальної техніки. Тому він не підлягає оцінці 
відповідності з подальшою повіркою. Запрошуємо Вам провести калібрування 
цього ЗВТ. 
 
Питання 10. ТОВ «Вента Лаб» (Володимир Арнаут, директор): Ми 
поставляємо сушильні шафи, електронні, виробництва Німеччини, 
компанія Memmert. Який порядок проведення калібрування чи повірки 
цих шаф? 

Відповідь заступника генерального директора з питань метрології Катерини 
Рудько: Сушильні шафи не є засобом вимірювальної техніки. Для 
використання сушильної шафи як випробувального обладнання, необхідно 
провести його калібрування. За визначенням порядку калібрування 
рекомендуємо звертатися до фахівців ДП «Дніпростандартметрологія». 
 
Питання 11. ТОВ "ВО"Дніпрошкіргалантерея" (Юлия Беркут): Питання 
стосовно взаємного визнання протоколів випробувань: чи є перелік 
випробувальних лабораторій ЄС, протоколи випробувань яких 
визнаються на території України національними органами з оцінки 
відповідності, та іншими установами. На якому сайті? (Стосовно ЗІЗ) 
 
Відповіді: 
1 Заступника директора департаменту технічного регулювання та інноваційної 
політики Тетяни Мельниченко: Перелік укладених угод про визнання ООВ 
між призначеними ООВ України та ООВ інших держав: 
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-
UA&tag=MizhnarodneSpivrobitnitstvo2 
 
2 Начальника відділу підтвердження відповідності  
ДП «Дніпростандартметрологія» Валентина Тіщенка: Призначені органи 
мають право визнавати і приймати результати оцінки відповідності 



(протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам 
технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з 
оцінки відповідності, на підставі укладених з такими органами договорів про 
визнання результатів оцінки відповідності (п. 3 Статті 45 Закону України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності»). Лабораторій ЄС, протоколи 
яких визнаються усіма органами з оцінки відповідності, зараз не існує.  
 
Питання 12. ТОВ «Капітель ЛКМ» (Артем Реутов, директор): Доброго 
дня! Чи існує в Україні сучасна інформаційна база даних українських 
призначених органів з оцінки відповідності та доступ до відповідної бази 
даних європейських нотифікованих органів? 
 
Відповіді:  
1 Заступника директора департаменту технічного регулювання та інноваційної 
політики Тетяни Мельниченко : Перелік призначених ООВ: 
https://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=f814a55c-e3bc-4c11-
8823-983086e9fff3&tag=PerelikiPriznachenikhOrganivZOtsinkiVidpovidnosti 
2 Начальника відділу підтвердження відповідності ДП «Дніпростандарт-
метрологія» Валентина Тіщенка: Нотифіковані органи ЄС за сферами 
діяльності розміщені на офіційному сайті Європейської Комісії за 
посиланням: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/. 
 
 


