
 
 

Підписано Меморандум про співпрацю 
між Черкаською обласною державною адміністрацією та  

ДП «Черкасистандартметрологія» 
 

15 квітня 2015 року у Великій сесійній залі Черкаської обласної ради 

відбулася нарада-семінар з питань прискорення впровадження євроінтеграційних 

законів у сфері технічного регулювання.  

У нараді прийняли участь заступник голови - керівник апарату 

облдержадміністрації Коваль Віталій Володимирович, директор Департаменту 

розвитку бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

Шевердін Ігор Володимирович, директор Департаменту технічного регулювання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Віткін Леонід Михайлович, 

директор ДП «Черкасистандартметрологія» Чорнопищук Михайло Петрович, а 

також керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних 

органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, голови 

райдержадміністрацій і міст обласного значення, керівники економічних служб 

райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення, керівники 

та фахівці підприємств, представники громадських об’єднань, представники ЗМІ. 

 

    
 



Виступаючи перед присутніми, заступник голови - керівник апарату 

облдержадміністрації Коваль Віталій Володимирович зазначив, що Україна 

розпочала шлях до асоційованого членства у ЄС. Проте для реалізації вигод, які 

матимуть місце в майбутньому необхідно, щоб українська продукція відповідала 

вимогам міжнародних та європейських стандартів. Також він відмітив зростання 

частки торгівлі підприємств Черкащини з країнами Європейського Союзу у 2014 

році.  

У своєму виступі директор Департаменту розвитку бізнес-клімату Шевердін 

Ігор Володимирович акцентував увагу на діяльності Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України щодо дерегуляції розвитку підприємництва. 

Результатом впровадження перспективних ініціатив Мінекономрозвитку України 

має стати адаптація законодавства України до законодавства ЄС, зменшення 

адміністративного регулювання економіки, спрощення відкриття та ведення 

бізнесу, підвищення позиції України у рейтингу Doing Business. 

Директор Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України Віткін Леонід Михайлович наголосив, що Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС є наймасштабнішим міжнародним документом, який 

будь-коли укладала Україна. Робота над ним тривала 5 років. Реалізація Угоди 

матиме величезний вплив на Україну і стосуватиметься без перебільшення кожної 

сфери нашого життя. Звертаючись до керівників підприємств регіону він зазначив, 

що конкурентоспроможна українська продукція може отримати можливість 

реалізовуватися в ЄС на найбільшому ринку у світі який приблизно в 10 разів 

перевищує російський, білоруський і казахстанський ринки разом узяті, налічує у 

три рази більше населення, що має десь у три-чотири рази вищу купівельну 

спроможність окремо взятого жителя.  

У зв’язку із ратифікацією Угоди про асоціацію Мінекономрозвитку України 

була активізована робота щодо реформування системи технічного регулювання з 

метою досягнення поступової відповідності з технічними регламентами ЄС та 

системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та 

ринкового нагляду ЄС. Важливою подією у реформуванні сфери технічного 

регулювання стало прийняття низки євроінтеграційних законів України "Про 

метрологію та метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про технічні 



регламенти та оцінку відповідності", реалізація яких спрямована на удосконалення 

національних, правових та організаційних засад у відповідних сферах, а також 

приведенню їх до європейських моделей.  

 Функції поширення інформації про зміни в законодавстві у сфері технічного 

регулювання покладені на підпорядковані Мінекономрозвитку України регіональні 

центри стандартизації, метрології та сертифікації. 

Директор ДП «Черкасистандартметрологія» Чорнопищук Михайло Петрович 

відзначив, що одним із основних завдань діяльності ДП "Черкасистандарт-

метрологія" є інформування ділових кіл Черкащини стосовно найбільш важливих 

змін законодавства та новацій у сфері технічного регулювання, формування у 

суспільстві правильного розуміння щодо функціонування цієї системи та виконання 

робіт на замовлення клієнтів у сфері стандартизації, метрології та оцінки 

відповідності. Для досягнення мети підприємство має потужну випробувальну базу 

та високий фаховий рівень колективу. 

 З метою прискорення впровадження євроінтеграційних законів в регіоні, 

направлених на підвищення якості і конкурентоспроможності продукції місцевих 

виробників, реалізації завдань, визначених Стратегією розвитку області до 2020 

року, по закінченню наради між Черкаською обласною державною адміністрацією 

та ДП «Черкасистандартметрологія» було підписано Меморандуму про співпрацю. 

 


