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T червня OM1M р. Вих. № M4O  
 

Кабінет Міністрів України 
Комітет Верховної Ради України  

з питань промислової і регуляторної  
політики та підприємництва 

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України 
Рада національних асоціацій товаровиробників 

при Кабінеті Міністрів України 
Про недопущення підвищення вартості 
сертифікації УкрСЕПРО 
 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України EАПІТУ) 
звертається до Кабінету Міністрів України з питанням про недопустимість 
ускладнення системи реєстрації сертифікатів та збільшення вартості послуг 
органів системи Держспоживстандарту України. 

За наявною в АПІТУ інформацієюI наказами №№ 14TI 148 та 149 
прийнятими 14 травня OM1M р.I всередині системи Держспоживстандарту для 
внутрішнього документообігу введено три нові форми суворої звітності: 

- Рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції; 
- Акт відбору зразків продукції;  
- Протокол сертифікаційних випробовувань. 
Також зазначеними наказамиI начебто з метою „упорядкування” цін за 

внесення відомостей у Реєстр УкрСЕПРО та „удосконалення” проведення 
експертизи документівI в 4 рази збільшена вартість бланків сертифікатівI в 16 
разів – послуг експертизи і реєстрації Реєстром сертифікату на партію 
продукції.  

РеєстровіI функції якого виконує Державне підприємство „Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизаціїI сертифікації 
та якості” EДП „УкрНДНЦ”)I також надано право розглядати документи 
протягом 1M днівI що для імпортерів збільшуватиме термін зберігання товарів 
на митних складах а для національних виробників – затримки з уведенням 
нової продукції. 
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Введення в обіг бланків суворої звітності у внутрішній документообіг в 
системі Держспоживстандарту України внесе додаткові витрати на 
взаємодію Органів сертифікації з РеєстромI додаткове навантаження на 
людські ресурси. В свою чергу це негативно позначаться на заявниках – 
суб’єктах підприємницької діяльності через зростання вартості сертифікаціїI 
відволікання працівників на зайві бюрократичні процедуриI а також на 
кінцевих споживачах через зростання вартості продукції. 

Просимо відмінити вищезазначені накази Держспоживстандарту 
України як такіI що не покращують захист прав споживачів та контроль за 
якістю і безпечністю продукціїI а лише приводять до збільшення її вартості. 

Просимо не допускати перетворення Держспоживстандарту України з 
органу захисту прав споживачів на прямо протилежний йому фіскальний 
орган. 

 
 
Генеральний директор      Юрій Пероганич 


