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До високої якості — разом

Акредитація

Високу якість гарантуємо

НААУ тісно співпрацює із рядом міжнародних 
та регіональних організацій з акредитації. 
НААУ є повноправним членом Міжнародної 
кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) 
та підписантом Угоди про взаємне визнання 
(ILAC MRA) за напрямками акредитації ви-
пробувальних та калібрувальних лаборато-
рій. Таким чином акредитація, яка надається 
НААУ, еквівалентна акредитації національними 
органами з акредитації — підписантами 
ILAC MRA у більш як 80 країнах світу. 

Сфера акредитації лабораторії охоплює 
такі види вимірювань:

EM — електрика та магнетизм;
L — довжина;
M — маса та пов’язані з нею величини;
PR — фотометрія;

QM — хімія (кількість речовин);
T — термометрія.
Відповідно до статті 27 Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» 
калібруванню в добровільному порядку можуть 
підлягати і засоби вимірювальної техніки, 
які застосовуються у сфері та поза сферою 
законодавчо регульованої метрології.

Висококваліфікований персонал 
калібрувальної лабораторії ДП «Черкаси-
стандартметрологія» в поєднанні з 
сучасним вимірювальним устаткуванням 
гарантує високоякісне обслуговування 
наших замовників та надання достовірних 
результатів вимірювань.
Зверòàéòеся òеëефонàìè: (047) 33-30-69; 

33-07-13; 33-07-16.

Повірку засобів 
вимірювальної техніки та 
атестацію виПробувального 
обладнання

можна здійснити в Умані
Уманський відділ ДП «Черкасистандартметрологія» проводить 

повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної тех-
ніки відповідно до Закону України «Про метрологію та метро-

логічну діяльність». Підрозділ, відповідно до галузі уповноваження, 
здійснює повірку та атестацію випробувального обладнання за та-
кими видами вимірювань:

- вимірювання геометричних величин;
- вимірювання механічних величин; 
- вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму 

речовин;
- вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
- вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;
- температурні та теплофізичні вимірювання;
- вимірювання часу та частоти;
- електричні й магнітні вимірювання;
- радіотехнічні й радіоелектронні вимірювання;
- оптико-фізичні вимірювання. 
Відділ також надає консультації у сфері метрологічної діяльності, 

сертифікації продукції та послуг.
Зàпрошуєìо п³äпрèєìсòвà òà орãàн³çàц³ї äо сп³впрàц³.

Аäресà: 20301, ì.Уìàнü, пров.Любов³, 43. 
Теë. (04744) 4-08-84.

Чи є обов’язковою проце-
дура встановлення кате-
горій готелям та іншим 

об’єктам, що призначаються 
для надання послуг з тимчасо-
вого розміщення (проживання)?

Відповідно до частини п’ятої 
статті 19 Закону України «Про 
туризм» забороняється нада-
вати послуги з розміщення без 
наявності свідоцтва про вста-
новлення відповідної категорії.

Якèìè äокуìенòàìè вè-
çнàчено процеäуру всòàнов-
ëення кàòеãор³é ãоòеëяì òà 
³ншèì об’єкòàì, що прèçнà-
чàюòüся äëя нàäàння посëуã 
ç òèìчàсовоãо роçì³щення 
(прожèвàння)?

Відповідно до частини тре-
тьої статті 19 Закону Укра-
їни «Про туризм» види ка-
тегорій об’єктів туристичної 
інфраструктури, порядок їх 
встановлення та зміни, а та-
кож порядок доведення до спо-
живачів інформації про вид 
об’єкта туристичної інфра-
структури та про вид його ка-
тегорії визначаються Кабінетом 
міністрів України. 

×è обов’яçково прохоäè-
òè процеäуру серòèф³кàц³ї по-
сëуã ç òèìчàсовоãо роçì³щен-
ня сòосовно р³вня беçпекè äëя 
жèòòя òà çäоров’я ëюäеé, çà-
хèсòу ìàéнà òà охоронè äовк³ë-
ëя прè всòàновëенн³ кàòеãор³é 
ãоòеëяì òà ³ншèì об’єкòàì, 
що прèçнàчàюòüся äëя нàäàн-
ня посëуã ç òèìчàсовоãо роç-
ì³щення (прожèвàння)?

Згідно з пунктом 3-1 Поряд-
ку встановлення категорій готе-
лям та іншим об’єктам, що при-
значаються для надання послуг 
з тимчасового розміщення (про-
живання), затвердженого поста-
новою Кабінету міністрів України 
від 29.07.2009 №803, категорії 
готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення 
(проживання), встановлюються 
за результатами добровільної 
сертифікації послуг з тимчасо-
вого розміщення (проживання) 
стосовно рівня безпеки для 
життя і здоров’я людей, захис-
ту їхнього  майна та охорони 
довкілля відповідно до договору 
між органом із сертифікації та 
власником або уповноваженою 
ним особою й оцінювання від-
повідності готелів вимогам пев-
ної категорії.

Як³ орãàнè çä³éснююòü 
процеäуру оц³нювàння в³ä-
пов³äносò³ ãоòеë³в òà ³ншèх 
об’єкò³в, що прèçнàчàюòüся 
äëя нàäàння посëуã ç òèìчà-
совоãо роçì³щення (прожè-
вàння), çàявëен³é кàòеãор³ї?

Відповідно до пункту 3 По-
рядку встановлення категорій 
готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення 
(проживання), затвердженого 
постановою Кабінету міністрів 
України від 29.07.2009 №803, 
сертифікація та оцінювання го-
телю здійснюється органами 
із сертифікації, акредитовани-
ми для виконання робіт із сер-

тифікації послуг з тимчасово-
го розміщення (проживання) 
в установленому законом по-
рядку. Роботи з сертифікації та 
оцінювання готелів у Черкась-
кому регіоні здійснює орган з 
сертифікації — ДП «Черкаси -
с  тандартметрологія», який 
акредитований Національним 
агентством з акредитації Украї-
ни (НААУ) для виконання робіт із 
сертифікації послуг з тимчасо-
вого розміщення (проживання).

Нà якèé сòрок вèäàєòüся 
св³äоцòво  про всòàновëення 
кàòеãор³ї ãоòеëю?

Згідно з абзацом другим 
пункту 11 Порядку встановлен-
ня категорій готелям та іншим 
об’єктам, що призначаються  
для надання послуг з тимча-
сового розміщення (проживан-
ня), затвердженого постано-
вою Кабінету міністрів України 
від 29.07.2009 №803, свідо-
цтво про встановлення готелю 
відповідної категорії видається 
не більше, ніж на три роки або 
за наявності в готелі системи 
управління якістю — не більше, 
ніж на п’ять років.

×è ìожëèво проäовжè-
òè òерì³н ä³ї св³äоцòвà про 
всòàновëення кàòеãор³ї ãо-
òеëю?

Відповідно до пункту 15 По-
рядку встановлення категорій 
готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення 
(проживання), затвердженого 
постановою Кабінету міністрів 
України від 29.07.2009 №803, 

зміна встановленої катего-
рії або повторне встановлення 
категорії готелю здійснюється 
відповідно до вимог Порядку.

Як³ кàòеãор³ї всòàновëю-
юòüся ãоòеëяì?

Відповідно до пункту 4 По-
рядку встановлення категорій 
готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення 
(проживання), затвердженого 
постановою Кабінету міністрів 
України від 29.07.2009 №803, 
готелям встановлюються такі 
категорії: «п’ять зірок», «чотири 
зірки», «три  зірки», «дві зірки» 
та «одна зірка».

Якèì äокуìенòоì всòà-
новëено вèìоãè äо ãоòеë³в 
певної кàòеãор³ї?

Згідно з пунктом 9 Порядку 
встановлення категорій готелям 
та іншим об’єктам, що призна-
чаються для надання послуг з 
тимчасового розміщення (про-
живання), затвердженого поста-
новою Кабінету міністрів Украї-
ни від 29.07.2009 №803, роботи 
з оцінювання відповідності готе-
лів вимогам певної категорії ви-
конуються відповідно до вимог 
ДСТУ 4269 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів».

×è ìоже оренäàр ãоòе-
ëю вèсòупàòè çàявнèкоì нà 
всòàновëення в³äпов³äної кà-
òеãор³ї?

Відповідно до частини дру-
гої статті 19 Закону Украї-
ни «Про туризм» встанов-
лення об’єктам туристичної 
інфраструктури (готелям, іншим 

об’єктам, призначеним для на-
дання послуг з розміщення, за-
кладам харчування, курортним 
закладам тощо) відповідної ка-
тегорії здійснюється за заявою 
його власника. Згідно з пунк-
том 31 Порядку категорії го-
телям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення 
(проживання), встановлюються 
за результатами добровільної 
сертифікації послуг з тимчасо-
вого розміщення (проживан-
ня) стосовно безпеки для жит-
тя і здоров’я людей, захисту їх 
майна та охорони довкілля від-
повідно до договору між орга-
ном із сертифікації та власни-
ком або уповноваженою ним 
особою (далі — заявник) і оці-
нювання відповідності готелів 
вимогам певної категорії.

Пунктом 11 Порядку визна-
чено, що комісія зі встановлен-
ня категорій готелям оформлює 
та видає заявнику свідоцтво 
про становлення готелю відпо-
відної категорії. Отже, заявни-
ком на встановлення категорії 
засобу розміщення може ви-
ступати його власник або упо-
вноважена ним особа.

Äеòàëüн³шу ³нфорìàц³ю 
щоäо обов’яçкової кàòеãо-
р³çàц³ї ãоòеë³в òà необх³äної 
прè цüоìу серòèф³кц³ї по-
сëуã ç òèìчàсовоãо роçì³-
щення (прожèвàння) ìожнà 
оòрèìàòè в àуäèòорà ç сер-
òèф³кàц³ї Оëенè Феäор³внè 
Гусàченко, òеëефон (0472) 
33-07-11.

Ви цікавилися

Гоòеë³ çàвжäè в³ä³ãрàвàëè çнàчну роëü у жèòò³ 
сусп³ëüсòвà. Нèн³ неìожëèво уявèòè ä³яëüн³сòü 
ëюäèнè у сферàх òурèçìу, б³çнесу, нàвчàння, спорòу 
òà бàãàòüох ³ншèх беç ³снувàння ãоòеë³в. Гоòеëü, як 
в³äоìо, це — п³äпрèєìсòво буäü-якої орãàн³çàц³éно-
прàвової форìè òà форìè вëàсносò³, яке нàäàє ãоòеëüн³ 
посëуãè ç òèìчàсовоãо прожèвàння ç обов’яçковèì 
обсëуãовувàнняì. Гоòеëüнà посëуãà — це ä³ї 
п³äпрèєìсòвà ç роçì³щення спожèвàчà шëяхоì нàäàння 
ноìерà äëя òèìчàсовоãо прожèвàння в ãоòеë³, à òàкож 
³ншà ä³яëüн³сòü, пов’яçàнà ç роçì³щенняì òà òèìчàсовèì 
прожèвàнняì. Зã³äно ç чèннèì çàконоäàвсòвоì, à сàìе 
ç³ сòàòòею 19 Зàкону Укрàїнè «Ïро òурèçì», ç ìеòою 
п³äвèщення р³вня òурèсòèчноãо обсëуãовувàння об’єкòàì 
òурèсòèчної ³нфрàсòрукòурè (ãоòеëяì, ³ншèì об’єкòàì, 
прèçнàченèì äëя нàäàння посëуã ç роçì³щення, 
çàкëàäàì хàрчувàння, курорòнèì çàкëàäàì  òощо) 
прèсвоююòü кàòеãор³ї якосò³ òà р³вня обсëуãовувàння. 
Існує чèìàëо ³ншèх обов’яçковèх вèìоã ³ прàвèë 
сòосовно робоòè цèх п³äпрèєìсòв. Äо фàх³вц³в 
ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» осòàнн³ì чàсоì 
нàäхоäèòü бàãàòо çàпèòàнü як в³ä преäсòàвнèк³в 
ãоòеëüноãо б³çнесу, òàк ³ спожèвàч³в ãоòеëüнèх посëуã. 
Нà чàсòèну ç нèх спробуєìо в³äпов³сòè в ц³é пубë³кàц³ї.

Кàë³брувàëüнà ëàборàòор³я 
ÄÏ «×еркàсèсòàнäàрòìеòроëоã³я» неäàвно проéшëà 
повòорну àкреäèòàц³ю в Нàц³онàëüноìу àãенòсòв³ ç 
àкреäèòàц³ї Укрàїнè (НААУ). Ñферу àкреäèòàц³ї çнàчно 
роçшèрено. Акреäèòàц³я в НААУ äàє прàво вèконувàòè 
кàë³брувàння еòàëон³в, çàсоб³в вèì³рювàëüної òехн³кè, 
вèпробувàëüноãо обëàäнàння äëя п³äпрèєìсòв, орãàн³çàц³é, 
àкреäèòовàнèх вèпробувàëüнèх ëàборàòор³é в³äпов³äно 
äо вèìоã ÄÑТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) 
«Зàãàëüн³ вèìоãè äо коìпеòенòносò³ вèпробувàëüнèх òà кàë³брувàëüнèх ëàборàòор³é».   

Індустрія гостинності — 
важливий елемент соціальної сфери
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