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До високої якості — разом

Туристичні послуги віднесені до 
соціально-культурних і будують-
ся на принципах сучасної гос-

тинності та якісного обслуговування. 
Тому серед проблем, які висувають-
ся туристською індустрією, найбільш 
важливою є проблема обслуговуван-
ня. 

Згідно зі статтею 19 Закону Украї-
ни «Про туризм», з метою підвищення 
рівня туристичного обслуговування 
об’єктам туристичної інфраструктури 
(готелям, іншим об’єктам, призначе-
ним для надання послуг із проживан-
ня, закладам харчування, курортним 
закладам тощо) присвоюються кате-
горії якості та рівня обслуговування. 
Разом з тим, як сказано в законі, íà-
äàвàòè ïîñëуãè ç ðîçì³щåííÿ бåç 
íàÿвíîñò³ ñв³äîцòвà ïðî вñòàíîв-
ëåííÿ в³äïîв³äíîї êàòåãîð³ї çàбî-
ðîíÿєòüñÿ.

Встановлення категорії готелю 
здійснюється за заявою його власни-
ка, згідно з Порядком встановлення 
категорій, затвердженим відповідною 
постановою Кабінету міністрів  Укра-
їни. Власник готелю, якому встанов-
лено категорію, çîбîв’ÿçàíèé ðîç-
ì³ñòèòè íà фàñàä³ буä³вë³ çíàê 
êàòåãîð³ї îб’єêòà ³ç çàçíàчåííÿì 
ñв³äîцòвà ïðî вñòàíîвëåííÿ êàòå-
ãîð³ї, éîãî ñåð³ї òà íîìåð. Катего-
рії встановлюються за результатами 
добровільної сертифікації послуг із 
тимчасового проживання та оціню-
вання відповідності готелю вимогам 
певної категорії. Готелі, які вже про-
йшли процедуру добровільної сер-
тифікації послуг з тимчасового про-
живання та мають чинний сертифікат 
відповідності, але не мають свідоцтва 

про встановлення відповідної катего-
рії, повинні звернутися до органу з 
сертифікації ДП «Черкасистандарт-
метрологія» з метою проведення ро-
біт з оцінювання відповідності готелю 
вимогам певної категорії  та отриман-
ня свідоцтва про встановлення відпо-
відної категорії готелю.

На ЗаПиТаННя, З яКими 
НайЧасТіше ЗВеРТаюТься 
ПРеДсТаВНиКи ГоТельНоГо 
біЗНесУ, ВіДПоВіДає аУДиТоР 
З сеРТифіКації ПослУГ 
олеКсаНДР баКіРоВ.  

— ×è îбîв’ÿçêîвî ïðîхîäè-
òè ïðîцåäуðу ñåðòèф³êàц³ї ïîñëуã 
ç òèìчàñîвîãî ïðîжèвàííÿ ñòî-
ñîвíî ð³вíÿ бåçïåêè äëÿ жèòòÿ òà 
çäîðîв’ÿ ëюäåé, çàхèñòу їхíüî-
ãî ìàéíà òà îхîðîíè äîвê³ëëÿ ïðè 
вñòàíîвëåíí³ êàòåãîð³é ãîòåëÿì?

— Згідно з пунктом 3-1 порядку 
встановлення категорій готелям та ін-
шим об’єктам, що призначаються для 
надання послуг з тимчасового розмі-
щення (проживання), категорії готе-
лям встановлюються за результата-
ми добровільної сертифікації послуг з 
тимчасового розміщення (проживан-
ня) стосовно рівня безпеки для життя і 
здоров’я людей, захисту їхнього май-
на та охорони довкілля відповідно до 
договору між органом із сертифікації 
та власником або уповноваженою ним 
особою і оцінювання відповідності го-
телів вимогам певної категорії.

— Яê³ îðãàíè çä³éñíююòü ïðî-
цåäуðу îц³íювàííÿ в³äïîв³äíîñ-
ò³ ãîòåë³в òà ³íшèх îб’єêò³в, щî 
ïðèçíàчàюòüñÿ äëÿ íàäàííÿ ïî-
ñëуã ç òèìчàñîвîãî ðîçì³щåííÿ 

(ïðîжèвàííÿ), çàÿвëåí³é êàòåãîð³ї?
—сертифікацію та оцінювання го-

телю здійснюють органи сертифіка-
ції, що призначаються мінеконом-
розвитку. 

— Нà ÿêèé ñòðîê вèäàєòüñÿ ñв³-
äîцòвî ïðî вñòàíîвëåííÿ êàòåãîð³ї 
ãîòåëю?

— свідоцтво про встановлення го-
телю відповідної категорії видається 
не більш ніж на три роки або за на-
явності в готелі системи управління 
якістю не більш ніж на п’ять років.

— Яêèì чèíîì Äåðжòуðèçìêу-
ðîðò çä³éñíює ðîçãëÿä äîêуìåíò³в 
ïðî ðåçуëüòàòè îц³íювàííÿ ãîòå-
ë³в òà ³íшèх îб’єêò³в, щî ïðèçíàчà-
юòüñÿ äëÿ íàäàííÿ ïîñëуã ç òèìчà-
ñîвîãî ðîçì³щåííÿ (ïðîжèвàííÿ)?

— Такі документи розглядає ко-
місія Держтуризмкурорту,  до скла-
ду якої увійшли також представники 
мінінфраструктури, мінекономроз-
витку, Держспоживінспекції, органу 
з питань сертифікації та громадської 
організації у сфері туризму і курортів. 
орган сертифікації надсилає готелю 
документи про результати оцінюван-
ня. одночасно він надсилає комісії 
пропозиції щодо встановлення готе-
лю відповідної категорії. Комісія про-
тягом 14 днів розглядає їх і приймає 
рішення більшістю голосів.

— Яê³ êàòåãîð³ї вñòàíîвëююòüñÿ 
ãîòåëÿì?

— Готелям встановлюються такі 
категорії: «п’ять зірок», «чотири зір-
ки», «три зірки», «дві зірки» та «одна 
зірка».

— ×è ìîжå îðåíäàð ãîòåëю вè-
ñòуïàòè çàÿвíèêîì íà вñòàíîвëåí-
íÿ в³äïîв³äíîї êàòåãîð³ї?

— Ні. Встановлення відповідної 
категорії здійснюється тільки за зая-
вою його власника або уповноваже-
ної ним особи.

Б³ëüш äåòàëüíу ³íфîðìàц³ю 
щîäî îбîв’ÿçêîвîї êàòåãîð³çà-
ц³ї ãîòåë³в òà íåîбх³äíîї ïðè цüî-
ìу ñåðòèф³êц³ї  ïîñëуã ç òèìчà-
ñîвîãî ðîçì³щåííÿ (ïðîжèвàííÿ) 
ìîжíà îòðèìàòè òåëåфîíîì 
(0472) 36-12-15.   

Äо уваги керівНиків 
ÏіÄÏриємÑтв, оргаНізацій 

та уÑтаНов оБлаÑті!

4-5 бåðåçíÿ 2015 ðîêу на базі 
ДП «Черкасистандартметрологія» буде 
проведено семінар на тему: «Нîвèé ï³ä-
х³ä у ïðîвåäåíí³ ïðîцåäуðè îц³íêè 
в³äïîв³äíîñò³ ïðîäуêц³ї вèìîãàì òåх-
í³чíèх ðåãëàìåíò³в çã³äíî ç зàêîíîì 
уêðàїíè «Ïðî òåхí³чí³ ðåãëàìåíòè òà 
îц³íêу в³äïîв³äíîñò³» за участю провід-
них фахівців системи технічного регулю-
вання з міст Київ, Харків та спеціалістів 
ДП «Черкасистандартметрологія».

Äîäàòêîву ³íфîðìàц³ю 
ìîжíà îòðèìàòè 

в ÄÏ «×åðêàñèñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ», 
ì.×åðêàñè,  вуë.гîãîëÿ, 278, ê. 701, 

òåë. (0472) 32-14-26.

Відповідно до Конвен-
ції міжнародної орга-
нізації праці 1979 року 

№153 про тривалість робочо-
го часу та періоди відпочин-
ку на дорожньому транспорті, 
статті 18 Закону України «Про 
автомобільний транспорт» су-
воро регламентується час ро-
боти і відпочинку водія. а та-
хограф якраз і є тим технічним 
пристроєм, що фіксує і швид-
кість, і зупинки, це свого роду 
«чорний ящик». Тахограф — га-
рант чесних взаємовідносин 
водія, роботодавця і автоін-
спектора. 

Установка тахографів на ав-
томобілі, що здійснюють пере-

везення в межах України, 
стає обов’язковою. Так, згід-
но з наказом мінтрансу Укра-
їни від 14.09.2010 №340 про 
затвердження «Положення про 
робочий час і час відпочинку 
водіїв колісних транспортних 
засобів», воно чинне для:

— íåðåãуëÿðíèх ³ ðåãу-

ëÿðíèх ñïåц³àëüíèх ïàñà-
жèðñüêèх ïåðåвåçåíü, ðå-
ãуëÿðíèх ïàñàжèðñüêèх 
ïåðåвåçåíü íà ì³жì³ñüêèх 
àвòîбуñíèх ìàðшðуòàх ïðî-
òÿжí³ñòю ïîíàä 150 êì, ïå-

ðåвåçåííÿ íåбåçïåчíèх 
вàíòàж³в — ç 01.06.2012;

— ïåðåвåçåííÿ вàí-
òàж³в êîë³ñíèìè òðàí-
ñïîðòíèìè çàñîбàìè ç 
ïîвíîю ìàñîю ïîíàä 
12 òîíí, íåðåãуëÿðíèх ³ 

ðåãуëÿðíèх ñïåц³-
àëüíèх ïàñàжèð-
ñüêèх ïåðåвå-
çåíü, ðåãуëÿðíèх 

ïàñàжèðñüêèх ïåðåвå-
çåíü íà ì³жì³ñüêèх àвòî-
буñíèх ìàðшðуòàх ïðîòÿж-
í³ñòю в³ä 50 äî 150 êì — ç 
01.06.2013;

— ïåðåвåçåííÿ вàíòàж³в 
êîë³ñíèìè òðàíñïîðòíèìè 
çàñîбàìè ç ïîвíîю ìàñîю 
в³ä 3,5 òîííè äî 12 òîíí — ç 
01.06.2015.

Згідно з положенням, та-
хограф підлягає повірці відпо-
відно до вимог Закону України 
«Про метрологію та метроло-
гічну діяльність».

Де можна повірити прилад 
викладено в інструкції з ви-
користання контрольних при-
строїв (тахографів) на автомо-
більному транспорті. У пункті 
2.5. цієї інструкції зазначено: 
повірку тахографів здійснюють 
повірочні лабораторії, атес-
товані відповідно до Закону 
України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність». Пе-
ріодичність повірки тахогра-
фів має відповідати  норма-
тивним документам, і вона є 
обов’язковою.

ДП «Черкасистандартме-
трологія» має атестовану по-
вірочну лабораторію. Знаючи 
про те, що з серпня 2006 року 
служби міжнародних автопере-
везень України та інших держав 
контролюють і не пропускають 

через кордон автотранспорт, в 
якому відсутній тахограф, наше 
підприємство отримало відпо-
відні повноваження на право їх 
повірки. До речі, ДП «Черкаси-
стандартметрологія» — єдине 
в регіоні, яке має повноважен-
ня на право повірки тахографів. 
метрологи ДП «Черкасистан-
дартметрологія» мають можли-
вість надати автотранспортним 
підприємствам послуги з  по-
вірки тахографів, у тому числі 
виїжджаючи на автотранспорт-
не підприємство за його заяв-
кою.

Запрошуємо до співпра-
ці зацікавлені підприємства та 
автоперевізників.

ранспортТ
Тахограф — гарант чесних взаємовідносин
Тахограф — це контрольний реєструючий прилад у 
складі транспортного засобу, призначений для конт
ролю й реєстрації таких параметрів, як швидкість 
руху, пробіг автомобіля, період праці та відпочинку 
екіпажу. Наявність цього приладу обов’язкова для ав
томобілів, що здійснюють перевезення. 

Наша адреса: 18002, 
м.Черкаси, вул.Гоголя, 278.
Телефони: (0472) 330-710, 

(0472) 457-357, 
(0472) 374-556,  

e-mail: zvi@st.ck.ua; 
gor@st.ck.ua

Набув чинності 
Закон України
«Про 
стандартиЗацію»

Нагадуємо, що згідно з новим зако-
ном, починає функціонувати Наці-
ональний орган стандартизації, до 

повноважень якого належать організація 
і координація діяльності в галузі стандар-
тизації, представлення інтересів України 
в міжнародних і регіональних організаціях 
зі стандартизації, затвердження програ-
ми робіт зі стандартизації, прийняття та 
скасування національних стандартів та ін.

Також законом передбачається вве-
дення двох рівнів стандартизації, за-
лежно від суб’єкта стандартизації, який 
затверджує національні стандарти, при-
йняті національним органом стандарти-
зації, та стандарти і технічні умови, при-
йняті підприємствами.

Законом скасовується галузева стан-
дартизація, а центральні органи виконав-
чої влади, на які покладені функції техніч-
ного регулювання у визначених сферах 
діяльності, мають право перевіряти, пе-
реглядати свої галузеві стандарти з ме-
тою переведення їх на національний рі-
вень.

Дія закону не поширюється на сані-
тарні заходи безпеки харчових продуктів, 
ветеринарно-санітарні та фітосанітарні 
заходи, будівельні норми, лікарські засо-
би, стандарти медичної допомоги, бух-
галтерського обліку, оцінки майна, освіти 
та інші соціальні стандарти, передбачені 
законодавством.
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«Зіркові» перспективи готельного сервісу
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Туризм як сфера соціальноекономічного комплексу в багатьох 
країнах нині перетворилася у високорозвинену індустрію. Пев
ні кроки в цьому напрямку здійснюються і в Україні. Тісно 
пов’язаний з туризмом готельний сервіс містить у собі цілий 
комплекс послуг для приїжджих і є ключовим чинником, що визна
чає перспективи його розвитку. На жаль, рівень нашого готель
ного сервісу поки що не дотягує до європейських стандартів, а 
ціни на послуги невиправдано завищені — саме ці проблеми є клю
човими в розвитку готельного бізнесу в Україні. Але при цьому 
представники галузі визнають: якщо підходити до будівництва 
та управління готелями зі знанням справи, то цей бізнес може 
принести відмінний фінансовий результат, що засвідчують і 
приклади успішного ведення готельної справи в Черкасах.  


