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Компетентність

Індустріальні парки

Калібрування —
за найвищими стандартами

Стимули
для інвесторів

Калібрувальна лабораторія ДП «Черкасистандартметрололія» успішно пройшла плановий нагляд з
розширенням сфери акредитації та підтвердила свою
компетентність відповідно до вимог стандарту
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до
компетентності випробувальних та калібрувальних
лабораторій» (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT).

М

оніторинг шляхом проведення повторної оцінки зді
йснено групою аудиторів Національного агентства з
акредитації України (НААУ). Сфера акредитації калібру
вальної лабораторії розширена новими видами вимірювань та
об’єктами калібрувань. Розширення сфери акредитації стало
можливим завдяки придбанню нових високоточних еталонів,
розробці нових методик калібрування та успішної участі в Про
грамах перевірки професійного рівня (кваліфікації). Інформа
цію щодо сфери акредитації можна отримати на сайті НААУ та
ДП «Черкасистандартметрологія».
Висококваліфікований персонал калібрувальної лабораторії
підприємства завжди відкритий до співпраці, а в поєднанні з
сучасними еталонами є гарантією якісного обслуговування на
ших замовників та отримання точних та достовірних результа
тів калібрувань.
Нові нормативно-правові акти
наближають законодавство
України до законодавства ЄС
та сприяють впровадженню
європейських стандартів в
Україні. Схвалені рішення
також істотно прискорюють
процес виконання Україною
зобов’язань у межах Угоди про
асоціацію з ЄС.

Європейські правила діятимуть
у 10 важливих сферах

Серед ухвалених рішень такі:
Цифровізація: уряд підтримав
чотири законопроєкти щодо елек
тронної ідентифікації та електро
нних довірчих послуг, про взаємне
визнання кваліфікованих електро
нних довірчих послуг між Україною
та Євросоюзом. Проєкти законів
спрямовані на пришвидшення ін
теграції України до Єдиного циф
рового ринку ЄС, а також мак
симальне наближення положень
національного законодавства до
європейських вимог у цих сферах.
Ухвалення законопроєктів парла
ментом сприятиме стрімкому роз
витку інформаційних технологій,
впровадженню нових цифрових ін
струментів, спрямованих на спро

Захист
прав
споживачів:
окрім того, Кабінет Міністрів та
кож підтримав законопроєкт «Про
захист прав споживачів». Мета —
забезпечення високого рівня за
хисту прав споживачів. Документ
врегульовує питання, пов’язані з
гарантіями для споживачів, забо
роною нечесних комерційних прак
тик, договорами із споживачами,
електронною комерцією, позначен
ням цін тощо.
Промисловий безвіз: також
уряд ухвалив постанову «Про вне
сення змін до Технічного регла
менту простих посудин високого
тиску», що дозволить імплемен
тувати в національне законодав
ство стандарти ЄС щодо надання
на ринку простих посудин високо
го тиску та визначення спеціаль
них вимог до призначених органів
з оцінки відповідності. Сприяти
ме створенню умов для підписан
ня Угоди ACAA або «промислового
безвізу». Ухвалено розпоряджен

ня «Про затвердження плану за
ходів щодо розвитку системи тех
нічного регулювання на період до
2025 року». Це дозволить подолати
технічні бар’єри у торгівлі промис
ловою продукцією між Україною та
ЄС, створити необхідні умови ви
робництва продукції та забезпе
чити її конкурентоспроможність, а
також збільшити обсяги експорту
українських товарів на європейські
та світові ринки.
Енергоефективність: Кабінет
Міністрів підтримав постанову «Про
збільшення статутного капіталу
державної установи «фонд енерго
ефективності»», яка допоможе по
повнити статутний капітал зазначе
ної державної установи у 2021 році.
Метою фонду є підтримка ініціатив
щодо енергоефективності, впро
вадження необхідних інструментів
для підвищення рівня енергоефек
тивності будівель та енергозбере
ження, зменшення викидів двооки
су вуглецю, впровадження acquis
communautaire (правової систе
ми) ЄС, а також виконання догово
ру про заснування Енергетичного
Співтовариства.

Н

ові документи

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ

Доступ на ринок ЄС спрощується

К

абінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про затвердження плану
заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період
до 2025 року». Рішення уряду спрямоване на створення умов для
випуску конкурентоздатної вітчизняної продукції та забезпечення
її конкурентоспроможності на європейському та світовому ринках
інструментами технічного регулювання, подолання технічних бар’єрів у
торгівлі між Україною та ЄС, збільшення обсягів експорту українських
товарів на ці ринки у результаті визнання системи технічного регулювання
України на європейському та міжнародному рівні.
«Це надзвичайно важливий документ, реаліза
ція якого допоможе виконати зобов’язання, визначе
ні Угодою про асоціацію між Україною і ЄС у части
ні технічного регулювання та адаптувати у вітчизняне
законодавство останні зміни галузевого законодав
ства ЄС, а також отримати спрощені умови для до

Президент України Володимир Зеленський
підписав Закон про внесення змін до ЗУ
№4416-1 «Про індустріальні парки». Документ
запроваджує низку стимулів для інвесторів
в індустріальні парки (ІП). «Нові робочі місця
та відновлення вітчизняної промисловості
є пріоритетом вищого керівництва нашої
держави. Цей закон створює фінансові,
інфраструктурні та інституційні стимули для
створення та розвитку індустріальних парків.
Таким чином ми зможемо залучити інвесторів,
посилити економіку регіонів та громад», —
зазначив міністр розвитку громад та територій
Олексій Чернишов.
міни до закону передбачають низку стимулів
для індустріальних парків, зокрема:
• повна або часткова компенсація відсо
ткової ставки за кредитами (позиками) на облашту
вання та/або здійснення господарської діяльності у
межах індустріальних парків;
• надано можливість в ІП здійснювати діяльність
у сфері переробки промислових та/або побутових
відходів (окрім захоронення);
• зменшено мінімальну площу ІП з 15 до 10 га та
збільшено верхню межу з 700 до 1000 га;
• будівництво, реконструкція та ремонт інже
нерно-транспортної інфраструктури (автомобільних
шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та
електропостачання, інженерних комунікацій тощо);
• облаштування (благоустрій) майданчиків інду
стріальних парків;
• дозволено розміщувати в ІП проєкти, спрямо
вані на стимулювання економічного зростання гро
мад.
Протягом найближчих років уряд планує побуду
вати інфраструктуру для 25-ти індустріальних пар
ків. Очікується прийняття Верховною Радою України
двох законопроєктів (№5688, №5689), що передба
чають відповідні фіскальні стимули, зокрема:
• звільнення від податку на прибуток резидентів
ІП на 10 років за умови його реінвестування в роз
виток інвестиційного проєкту;
• звільнення від оподаткування ПДВ ввезення
нового устаткування для власного використання;
• встановлення пільг на податок на нерухомість
на території ІП (за рішенням ОМС).
Під час відкритого діалогу «Індустріальні пар
ки-2025. Навіщо інвестувати у виробництва» міністр
розвитку громад та територій Олексій Чернишов
зазначив, що розвиток індустріальних парків дасть
потужний рестарт вітчизняній промисловості.
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Крокуючи до ЄС

щення доступу фізичних та юри
дичних осіб до електронних послуг,
зокрема транскордонних.
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ступу вітчизняної промисло
вої продукції на ринок ЄС»,
— зазначив перший заступник
міністра економіки України Воло
димир Гринюк.
Прийняття та реалізація розпоря

дження є необхідною умовою для укладання Угоди
про оцінку відповідності та прийнятність промисло
вих товарів (Угода АСАА, «промисловий без
віз»).
Основними напрямами
реалізації плану заходів є:
 прийняття технічних
регламентів та стандартів
щодо будівельної продукції,
транспортних засобів, медичних
виробів, побутової техніки,
екодизайну, косметичної та
харчової продукції тощо;
 удосконалення
законодавства у сфері здійснення
державного ринкового контролю
нехарчової продукції;
 розвиток еталонної бази
національної метрології;
 удосконалення процедур і
практик національної стандартизації
з урахуванням настанов міжнародних та
європейських організацій.

