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Благополуччя тварин в Україні регулюватиметься 
за європейськими правилами
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До високої якості — разом

Нові українські географічні зазначення 
отримають правову охорону в ЄС
Як пов³доìила прåсслужба М³íåкоíоì³ки, çа участю прåдставíик³в ì³í³стåрства в³дбулосÿ чåрãовå 
çас³даííÿ Ï³дкоì³тåту Україíа — ЄÑ ç питаíü ãåоãраф³чíих çаçíачåíü. 

Засідання Підкомітету стало знаковим для україн-
ської сторони. Україна заявила про намір одер-
жати в Європейському Союзі правову охорону 

для трьох нових географічних зазначень України, за-
реєстрованих відповідно до європейських стандар-
тів. Зокрема, це гуцульська овеча бриндзя, гуцульська 
коров’яча бриндза, мелітопольська черешня.

«Для українських виробників правова охорона в ЄС 
— це можливість виходу на європейський ринок про-
дукції з доданою вартістю, що підвищує рентабель-
ність українських товарів та їхню репутацію, стимулює 
увагу до регіонів походження та позитивно впливає на 
розвиток туризму», — зазначив заступник міністра роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Олександр Романішин.

У планах України на наступний рік — нові географіч-
ні зазначення для меду, горіхів, українських вин — про-
дуктів, які є уособленням багатства української приро-
ди та традицій.

Технічні умови — 
ВИМОГИ, ЯКИМ МАЄ 
ВІДПОВІДАТИ ПРОДУКЦІЯ
З рåфорìуваííÿì систåìи тåхí³чíоãо 
рåãулюваííÿ ³ привåдåííÿ її до європåéсüких 
виìоã в Україí³ скасоваíо поíад 15 
тисÿч ì³ждåржавíих стаíдарт³в (ГОÑТ) та 
скасовуютüсÿ ãалуçåв³ стаíдарти. В такоìу 
випадку длÿ п³дприєìств доц³лüíо роçробити 
власíиé докуìåíт, що встаíовлює виìоãи до 
продукц³ї — тåхí³чí³ уìови (ТУ).

Технічні умови — нормативний документ, що 
встановлює технічні вимоги, яким повинна 
відповідати продукція, та визначає процедури, 
за допомогою яких можуть бути встановлені чи 
дотримані такі вимоги.

В технічних умовах описуються фізичні, хімічні 
або технологічні властивості продукції, правила 
приймання, методи контролювання, маркування, 
умови зберігання та транспортування, гарантії 
виробника. 

На сüоãодí³, çа в³дсутíост³ дåржавíоãо стаí-
дарту, роçробити тåхí³чí³ уìови — цå íаéб³лüш 
доступíиé ³ швидкиé спос³б длÿ п³дприєìств 
р³çíих форì власíост³ отриìати íорìативíиé 
докуìåíт ³ роçпочати випуск íових вид³в про-
дукц³ї.

Вимоги, встановлені в технічних умовах, не по-
винні суперечити обов’язковим вимогам норматив-
но-правових актів та нормативних документів, що 
поширюються на цю продукцію. Вони не повинні 
бути нижчими вимог стандартів, що поширюються 
на цю продукцію, і мають відповідати чинному за-
конодавству.

З метою єдиного обліку і систематизації техніч-
них умов, чинних в Україні, забезпечення інформа-
ційного обміну щодо технічних умов та продукції, 
яка випускається за ними, створено і ведуться: 

• Головний фонд технічних умов
• Регіональні фонди технічних умов
• База даних «Технічні умови України».
Для забезпечення відповідності ТУ законодав-

ству та інтересам національної економіки державні 
підприємства відповідного регіону обліковують тех-
нічні умови, які вони перевірили, і ведуть регіональ-
ні фонди облікованих технічних умов. 

Головний фонд технічних умов, чинних в Україні, 
— головний інформаційний ресурс щодо 
технічних умов, чинних в Україні, та продукції, 
яка випускається за ними.

Внесення технічних умов до Головного фонду ТУ 
України та бази даних «Технічні умови України» 
проводять тільки у разі позитивних результатів 
перевірки технічних умов незалежним органом 
(третьою стороною). 

Технічні умови підлягають обов’язковому пере-
гляду не рідше ніж один раз на 5 років, інакше вони 
втрачають свою актуальність і видаляються з бази 
даних «Технічні умови України».

ДП «Черкасистандартметрологія» виконує пере-
вірку, перегляд технічних умов усіх галузей промис-
ловості на продукцію та змін до них, розроблених 
вітчизняними виробниками, на відповідність вимо-
гам чинного законодавства, обліковує та вносить їх 
до бази даних «Технічні умови України», а також на-
дає методичну допомогу в розробці ТУ на різні види 
продукції.

Відповідність продукції вимогам ТУ використо-
вується як вимога під час державних закупівель, 
проведення тендерів, укладання договорів на по-
стачання та контрактів, складання каталогів продук-
ції виробниками, маркетингових та рекламних ком-
паній.

З метою запобігання надання переваги несум-
лінним підприємствам та прийняття рішення на 
підставі недостовірних документів організатори та 
учасники тендерів мають можливість перевірити ін-
формацію про технічні умови в Каталозі ТУ Украї-
ни on-line. 

Переваги облікованих технічних умов

можливість вирізнятися з поміж конкурентів за 
допомогою унікальних властивостей продукту і 
посилення позицій на ринку;

збільшення довіри до продукції з боку 
споживачів і партнерів по бізнесу;

можливість брати участь і перемагати в великих 
тендерах і конкурсних заходах;

можливість розширити и вивести бізнес на 
міжнародний рівень

поліпшення репутації компанії, що виробляє 
продукцію, внаслідок демонстрації високої якості 
продукту, в тому числі в очах контролюючих 
органів

Одåржати дåталüí³шу ³íфорìац³ю ìожíа у 
в³дд³л³ стаíдартиçац³ї та ³íфорìац³éíоãо çабåç-
пåчåííÿ ÄÏ «×åркасистаíдартìåтролоã³ÿ» тåлå-
фоíоì 0472 37 15 44, e-mail: inform@st.ck.ua

М³íåкоíоì³ки роçробило Виìоãи до блаãополуччÿ 
с³лüсüкоãосподарсüких твариí. Ïроєкт íакаçу встаíовлює 
ì³í³ìалüí³ виìоãи до блаãополуччÿ твариí п³д час їхíüоãо 
утриìаííÿ, включаючи в³дãод³влю та доãлÿд. Виìоãи 
поширюватиìутüсÿ íа вс³ види с³лüсüкоãосподарсüких 
твариí. Циì жå проєктоì íакаçу пåрåдбачåíо 
встаíовлåííÿ додаткових спåц³алüíих виìоã длÿ 
броéлåр³в, курåé-íåсучок, свиíåé та тåлÿт.

Заступник міністра Сергій Глущенко зазначив, що затвер-
дження вимог сприятиме поширенню в Україні практики 
гуманного поводження з сільськогосподарськими твари-

нами, покращенню умов їх утримання, збереженню їх здоров’я, 
зменшенню ризиків їх травмування і страждання.

Оновлена схема-перелік видів 
продукції, щодо яких органи 

державного ринкового нагляду 
здійснюють контроль


