
ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ – ВЛАСНИКІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ) 
 

ДП “Черкасистандартметрологія”  інформує Вас про те, що в Україні існує 
роками відпрацьована система перевірки технічних умов  та змін до них на 
відповідність законодавству, технічним регламентам та національним 
стандартам України і  внесення їх  до всеукраїнської   бази даних «Технічні 
умови України». 

База даних «Технічні умови України» - автоматизована система 
збирання, накопичення та опрацювання даних про чинні технічні умови (ТУ) 
України, яку веде    ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». 

На даний час  база даних налічує інформацію про більше ніж  46 тисяч 
технічних умов  зі всіх регіонів України. 

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). 

Перевірку  ТУ (змін до ТУ) проводять державні підприємства - 
регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації, що 
підпорядковані Мінекономіки, на підставі ліцензійних договорів з ДП 
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (перелік ліцензіатів є на сайті http://csm.kiev.ua/ 
→ Каталог ТУ on-line). 

Діяльність з перевірки ТУ (змін до ТУ) здійснюють відповідно до вимог                              
нормативного документа: СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний 
фонд технічних умов України та база даних "Технічні умови України". 
Загальні вимоги".  

Відповідність ТУ (змін до ТУ) вимогам чинного законодавства України, 
технічних регламентів та нормативних документів засвідчується 
штампом «ПЕРЕВІРЕНО» на відповідність законодавству України  та 
відміткою про облікування. 

На титульному аркуші ТУ (змін до ТУ), які внесені до бази 
даних, проставляється штамп  «Внесено до бази даних 
«Технічні умови України». 

Інформація з бази даних «Технічні умови України» 
відображається на сайті ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»  
http://csm.kiev.ua/  у Каталозі «ТУ України on-line».  

 



Наявність технічних умов у всеукраїнській  базі даних «Технічні 
умови України» є вагомою перевагою  серед конкурентів, а саме: 
- можливість вирізнятися з поміж  конкурентів, що посилює позиції на 

ринку; 
- збільшення довіри до продукції з боку споживачів і партнерів по бізнесу; 
- можливість брати участь і перемагати у тендерних закупівлях; 
- поліпшення репутації компанії, що виробляє продукцію, внаслідок 

демонстрації високої якості продукту, в тому числі в очах контролюючих 
органів. 

Зважаючи на те, що останнім часом деякі підприємства 
пропонують послуги з перевірки ТУ, звертаємо вашу увагу - ТУ (зміни 
до ТУ) перевірені підприємствами, які не мають ліцензійних угод і не 
входять до системи перевірки технічних умов  та змін до них на 
відповідність законодавству, технічним регламентам та національним 
стандартам України, до всеукраїнської бази даних «Технічні умови 
України» вноситися не будуть. 

ЗАСТЕРІГАЄМО  від  співпраці з неперевіреними  надавачами 
послуг з перевірки технічних умов, які  не мають права вносити їх до 
бази даних «Технічні умови України». 

З питань проведення перевірки, актуалізації, внесення необхідних змін до 
тексту і оформлення  ТУ звертайтеся  до ДП “Черкасистандартметрологія” за   
адресою: 

 м. Черкаси, вул. Гоголя, 278 
 Відділ  стандартизації – каб.708,  
 тел. 8 (0472) 37-15-44 
 inform@st.ck.ua  

 
 


