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У статті надано науково-методичні засади розробки нормативних документів для випуску 
продукції заданої якості на прикладі співпраці відповідних структурних підрозділів ДП «УХІН» та 
Коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» відповідно з чинними вимогами 
законодавчої бази України. Сформульовано визначення та мету стандартизації продукції 
коксохімічного виробництва. Надано визначення різновидів нормативних документів на 
коксохімічну продукцію, що наразі розробляються і застосовуються в Україні. Репрезентовано 
перелік технічних умов, що вони розроблені протягом останніх двох років за заявкою ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг» для розширення асортименту продукції з урахуванням сировинної 
бази, особливостей виробничих потужностей і процесу виробництва, та регламентують випуск 
продукції заданої якості. 
Після проведення необхідних експертиз та погоджень проєкти технічних умов та зміни до них 
проходять перевірку у регіональному державному підприємстві, яке формує та забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання. По перевірці вони передаються до 
Головного фонду, утримувачем якого є ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», для внесення до бази 
даних «Технічні умови України». Показані переваги внесення до даної бази, котре, хоча ї є 
добровільним, але дає змогу споживачам та всім зацікавленим організаціям пересвідчитися, що 
нормативні документи перевірено та обліковано, що вони відповідають вимогам законодавства.  
Показана актуальність питання транспортування і маркування небезпечних вантажів кожного 
виробленого підприємством виду продукту. Висвітлено процедуру класифікації вантажів, що 
охоплює віднесення продукту до класу небезпеки, категорії і групи пакування. 
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