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Ви запитували

Національна стандартизація: Повірка квартирних
виклики та можливості
У державному підприємстві «УкрНДНЦ» відбулась
конференція на тему: «Національна стандартизація:
виклики та можливості». Захід зібрав близько 90
учасників, серед яких були представники центральних
органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів
та технічних комітетів стандартизації, що демонструє
інтерес до змін, що відбуваються в національній
стандартизації.

Г

енеральний
директор національного органу стандартизації ДП
«УкрНДНЦ» Ганна Лісіна, відкривши конференцію, надала слово представнику європейської делегації в Україні
Сімоне Раундіно, який розповів про процес підготовки до підписання Україною
угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА).
Він підкреслив, що всі інституції інфраструктури якості України мають бути готові
до проведення попередньої
оцінюючої місії та відзначив
важливість і своєчасність реалізації EU Проекту Twinning
«Посилення
інституційної
спроможності українського

національного органу стандартизації». Директор австрійського
національного
органу стандартизації Елізабет Штампфл-Блага у своїй презентації розповіла про
європейську систему стандартизації у глобальному
контексті. Генеральний директор національного органу стандартизації Румунії
Юліана Кілеа інформувала
про підготовлені пропозиції
змін до Закону України «Про
стандартизацію» у процесі
гармонізації з європейськими та міжнародними принципами.
Експерт проєкту «Підтримка розвитку рамкових
умов для торгівлі в Україні» Денис Базилевич пові-

домив про важливі кроки,
які зроблено для укладання
Угоди АСАА та про створену Комунікативну платформу
з технічного регулювання в
Україні — єдиний прямий та
безкоштовний ресурс з оперативними
роз’ясненнями
від Мінекономіки, ТПП, Ради
підприємців при Кабміні, ДП
«Укрметртестстандарт», ДП
«Київоблстандартметрологія» та ДП «УкрНДНЦ».
Національний
технічний радник проєкту ЮНІДО
«Реалізація експортного потенціалу виробничо-збутового ланцюга деревообробної галузі в Україні шляхом
зміцнення
інфраструктури контролю якості» Павло
Ладецький у своїй презентації розповів про можливості підвищення експорту
продукції шляхом зміцнення інфраструктури якості,
яка є важливим елементом
сприяння та підтримки економічного розвитку, а також
екологічного та соціального
добробуту.

За рядком закону

З березня 2020 року
посиляться вимоги
до нехарчової продукції
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства в сфері
державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції», який набуває
чинності 26.03.2020 року. Закон спрямований на забезпечення цивілізованого та
прозорого ринку, боротьби з несумлінною конкуренцією та іншими практиками
нелегального чи напівлегального виробництва та імпорту нехарчової продукції,
розумного балансу між суспільними інтересами та інтересами і правами
підприємців.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Д

окумент вносить зміни до Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової
продукції» метою якого є, зокрема, вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів
з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному
встановленні та технічному обслуговуванні
становить загрозу суспільним інтересам чи
яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.
Відповідно до Закону про ринковий нагляд органи ринкового нагляду здійснюють
планові перевірки характеристик продукції,
яка розміщена на ринку, у розповсюджувачів та за ланцюгом постачання продукції, характеристики якої не відповідають вимогам,
визначають особу, яка ввела в обіг таку продукцію (виробника або особу, уповноважену виробником, або імпортера). У зв’язку з
цим, суб’єкти господарювання зобов’язані
надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який по-

ставив їм відповідну продукцію.
У разі якщо виробник продукції не може
бути ідентифікований органом ринкового нагляду, для цілей Закону про ринковий
нагляд, особою, що ввела таку продукцію
в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної
продукції, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку не надав
документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб’єкту господарювання цю продукцію.
Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що за результатами здійснення ринкового нагляду випадків, коли виробник продукції
не може бути ідентифікований територіальними органами, існує велика кількість.
Прийнятий закон передбачає, що у разі,
якщо суб’єкт господарювання не зможе надати необхідну документацію, на нього накладається штраф у розмірі трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 тисяча гривень.
Таким чином в Україні стає економічно невигідно реалізовувати продукцію без відповідних документів. Звертаємося до всіх
суб’єктів господарювання із закликом додержуватися вимог законодавства у сфері
державного ринкового нагляду, що сприятиме розвитку підприємницької діяльності,
створенню сприятливих умов для ведення
доброчесного бізнесу в Україні та забезпечення прозорості українського ринку, а
також посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення
на ринку нехарчової продукції, яка є небезпечною, становить ризик або не відповідає
встановленим вимогам.

лічильників:

хто повинен платити
У зв’язку з численними
зверненнями громадян,
поширенням суперечливої
інформації в мережі Інтернет
та соціальних мережах
щодо повірки квартирних
лічильників води та оплати
за ці послуги, Держслужба
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів у межах
компетенції інформує.
сі засоби обліку води повинні своєчасно проходити повірку з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів (тобто певного
інтервалу часу між двома послідовними періодичними повірками).
Для всіх лічильників води установлено міжповірочний інтервал у чотири роки. Як дізнатися дату повірки лічильника? Про це повинно бути
написано в паспорті вашого вузла обліку або в особистому кабінеті на
офіційному сайті постачальника послуги.

В

За чий рахунок здійснюється періодична повірка
квартирних засобів обліку води?
До прийняття Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було передбачено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
З набранням чинності згаданого закону змінено підходи до обліку комунальних послуг, а також встановлення та обслуговування засобів обліку води та теплової енергії (як квартирних, так і будинкових). Із грудня
2017 повірка засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних
осіб, здійснюється за кошти споживачів.
Споживачі часто запитують про рішення суду, згідно з яким повірка
квартирних лічильників води повинна проводитися за рахунок надавача
послуги з водопостачання. Однак рішення суду виходило з законодавства, яке діяло на момент виникнення предмета спору, тобто до набрання чинності Закону про комерційний облік, коли повірка квартирних лічильників води була закладена в тариф.

Хто має право здійснювати
повірку лічильників води?
Повірку лічильників води мають право здійснювати тільки уповноважені організації. Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону про метрологію повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
 науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані
калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та
підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
 науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та
повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки
відповідних засобів.

Результати повірки лічильників води
Повірка лічильників проводиться відповідно до Порядку проведення
повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого відповідним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 08.02.2016 №193. Позитивні результати повірки лічильників
засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів або оформлюють свідоцтво про повірку
за встановленою формою.
Для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не
відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність. У такому разі споживачам потрібно буде за свій рахунок придбати новий лічильник.
ДП «Черкасистандартметрологія» уповноважене Мінекономіки на проводення повірки лічильників води як на місці експлуатації без демонтажу, так і на власній базі. Такі можливості забезпечують дві стаціонарні проливні повірочні установки та
переносна повірочна установка. Звернутися до фахівців Бюро
приймання та видачі засобів вимірювальної техніки можна тел.
(0472) 330 714.

