
Перелік міжнародних договорів у сфері технічного регулювання,  

укладених з країнами-торговельними партнерами України  

(на грудень 2018 року) 

 

Країна, з якою 

укладено договір 

№ 

п/п 

Назва 

договору 

Дата 

підписання, 

затвердження, 

приєднання 

Сфера дії 
Рівень 

угоди 
Термін дії 

Республіка 

Австрія 
1 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої  політики (ДССУ) та 

Австрійським інститутом стандартів (ON) у сфері 

стандартизації 

17.03.2006 стандартизація міжвідомчий 3 роки з 

автоматичним 

продовженням на 

річний період 

Азербайджанська 

Республіка 
2 

Угода між Урядом України та Урядом 

Азербайджанської Республіки про співробітництво 

в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 

24.03.1997 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річні періоди 

Республіка 

Білорусь 

3 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

16.06.1994 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

4 

Угода між Державним комітетом стандартизації, 

метрології та сертифікації України і Державним 

комітетом по стандартизації, метрології та 

сертифікації Республіки Білорусь про взаємне 

визнання результатів робіт з сертифікації  

20.06.2000 сертифікація міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річний період 

Республіка 

Болгарія 
5 

Угода між Державним комітетом України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики і 

Державним агентством з метрології і технічного 

нагляду Республіки Болгарія про співробітництво у 

сфері метрології 

30.06.2004 метрологія міжвідомча невизначений 

Соціалістична 

Республіка 

В’єтнам 

6 

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності між Державною 

службою технічного регулювання України та 

Міністерством науки та технологій Соціалістичної 

Республіки В’єтнам  

26.03.2011 стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності 

міжвідомча 3 роки з 

автоматичним 

продовженням на 

3-річні періоди 



 2 

Республіка 

Вірменія 
7 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Вірменія про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації  

14.05.1996 

Набула 

чинності з 

09.09.1996 

стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Грузія 8 

Угода  між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Грузії про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології і оцінки відповідності 

01.03.2007 стандартизація, 

оцінка 

відповідності, 

метрологія 

міжурядова 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річний період 

Арабська 

Республіка Єгипет 
9 

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та сертифікації між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики  та 

Єгипетською організацією з стандартизації і 

контролю якості 

26.03.2003 стандартизація, 

метрологія 

сертифікація 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річні періоди 

Держава Ізраїль 

10 

Угода про співробітництво між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики  та Інститутом 

Стандартів Ізраїлю 

25.11.2003 стандартизація, 

сертифікація, 

якість 

міжвідомча 3 роки з 

автоматичним 

подовженням 

на 3-річні періоди 

11 

Меморандум про наміри щодо взаємного 

співробітництва у галузі стандартизації, 

сертифікації та захисту прав споживачів між 

Державним комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики  та  

Міністерством промисловості, торгівлі та праці 

Держави Ізраїль 

26.11.2003 стандартизація, 

сертифікація, 

захист прав 

споживачів  

міжвідомчий невизначений 

12 

Угода між Урядом України та Урядом Держави 

Ізраїль про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності.  

04.09.2007 

Затверджено в 

Україні 

постановою 

КМУ від 

27.08.2008 

№ 749  

стандартизація, 

оцінка 

відповідності, 

метрологія 

міжурядова невизначений 
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Ісламська 

Республіка Іран 
13 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики та Інститутом 

стандартів і промислових досліджень Ірану  про 

співробітництво у сфері стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності і управління якістю 

18.11.2007 стандартизація, 

оцінка 

відповідності, 

метрологія 

міжвідомча невизначений 

Італійська 

Республіка 
14 

Меморандум про взаєморозуміння у сфері 

стандартизації та оцінки відповідності між 

Державним комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики (ДССУ) і 

Італійським національним органом з стандартизації 

(UNI) 

18.01.2006 стандартизація і 

оцінка 

відповідності 

міжвідомчий 3 роки з 

автоматичним 

продовженням  

на 3-річні періоди 

Хашимітське 

Королівство 

Йорданія 

15 

Угода між Кабінетом Міністрів України  та Урядом 

Йорданського Хашимітського Королівства про 

співробітництво у сфері стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності, якості та акредитації   

30.11.2005 

Затверджено в 

Україні 

постановою 

КМУ 

від 24.01.2007 

№ 44 

стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності, 

якість та 

акредитація    

міжурядова невизначений 

Республіка 

Казахстан 
16 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Казахстан про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

14.10.1997 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Киргизька 

Республіка 
17 

Угода між Урядом України та Урядом Киргизької 

Республіки про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

19.06.1996 стандартизація, 

метрологія 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Китайська 

Народна 

Республіка 

18 

Угода між Урядом України і Урядом Китайської 

Народної Республіки про співробітництво в галузі 

відповідності продукції, яка імпортується і 

експортується 

01.04.1997 

Набула 

чинності з 

15.08.1997 

сертифікація міжурядова невизначений 

19 

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології, оцінки відповідності між Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та 

Головним управлінням з контролю якості, інспекції 

та карантину Китайської Народної Республіки 

22.05.2017 стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності 

міжвідомча 5 років  
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Республіка Корея 20 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики та Корейським 

агентством технологій і стандартів у сферах 

стандартизації, метрології та оцінки відповідності 

21.09.2007 стандартизація, 

оцінка 

відповідності, 

метрологія 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річний період 

Литовська 

Республіка 
21 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Литовської Республіки про співробітництво у сфері 

стандартизації, метрології і оцінки відповідності 

(8 листопада 2018 року під час робочого візиту 

української делегації до м. Вільнюс (Литовська 

Республіка) підписано Протокол про внесення 

змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України 

і Урядом Литовської Республіки про 

співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності) 

09.12.2005 

Затверджено в 

Україні 

постановою 

КМУ від 

16.05.2007 

№ 747 

стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності  

міжурядова невизначений 

Республіка 

Македонія 
22 

Угода про співробітництво між Державним 

комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики і 

Міністерством економіки Республіки Македонія 

у сфері стандартизації, метрології, оцінки 

відповідності та захисту прав споживачів 

03.11.2010 стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності, 

захист прав 

споживачів 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річний період 

Республіка 

Молдова 

23 

Угода між Державним комітетом України по 

стандартизації, метрології та сертифікації та 

Департаментом стандартів, метрології та 

технічного нагляду Республіки Молдова про 

співробітництво в галузі стандартизації, метрології 

та сертифікації 

07.07.1995 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжвідомча невизначений 

24 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Молдова про співробітництво в галузі 

взаємного визнання результатів робіт з сертифікації 

04.08.1998 

Набула 

чинності з 

31.10.1998 

сертифікація міжурядова 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річні періоди 
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Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

25 

Угода між Державним комітетом України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики і 

Німецьким інститутом з стандартизації про 

співробітництво у сфері стандартизації та 

сертифікації 

20.01.2006 стандартизація і 

сертифікація 

міжвідомчий 
 

невизначений 

Російська 

Федерація 

26 

Угода між Урядом України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

14.03.1994 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на річні періоди 

27 

Угода про проведення узгоджених робіт з 

сертифікації між Державним комітетом України з 

стандартизації, метрології та сертифікації і 

Комітетом Російської Федерації з стандартизації, 

метрології та сертифікації 

12.04.1994 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на річні періоди 

28 

Угода про співробітництво між Державним 

комітетом України по стандартизації, метрології та 

сертифікації і Російським Морським Регістром 

Судноплавства в галузі стандартизації та 

сертифікації продукції суднобудування 

10.11.1998 стандартизація 

та сертифікація 

продукції 

судноплавства 

міжвідомча 3 роки з 

автоматичним 

подовженням  

на річний період 

Сирійська 

Арабська 

Республіка 

29 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Сирійської Арабської Республіки про 

співробітництво у сфері стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності та якості 

01.07.2005 стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності, 

якість 

міжурядова невизначений 

Словацька 

Республіка 
30 

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності між 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Управлінням зі стандартизації, 

метрології та випробувань Словацької Республіки 

03.09.2013 стандартизація, 

метрологія, 

оцінка 

відповідності 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на 5-річні періоди 

Сполучені Штати 

Америки 
31 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним 

комітетом України з питань технічного регулювання 

та споживчої політики і Американським 

національним інститутом стандартів    

14.09.2009 стандартизація, 

оцінка 

відповідності 

міжвідомчий невизначений 
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Республіка 

Таджикистан 
32 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Таджикистан про співробітництво в 

галузі стандартизації, метрології та сертифікації 

06.07.2001 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Туніська 

Республіки 
33 

Угода між Державним комітетом України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики і 

Національним інститутом стандартизації та 

промислової власності Туніської Республіки про 

співробітництво у сфері стандартизації та оцінки 

відповідності 

19.06.2008 стандартизація, 

оцінка 

відповідності, 

метрологія 

міжвідомча 3 роки з 

автоматичним 

подовженням на          

3-річний період 

Турецька 

Республіка 
34 

Меморандум про наміри між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Турецької Республіки щодо 

співробітництва у сфері технічних регламентів, 

стандартизації, метрології, оцінки відповідності і 

захисту прав споживачів 

01.03.2006 

Затверджено в 

Україні 

постановою 

КМУ від  

01.08.2006 

№ 1064  

стандартизація, 

метрологія,  

оцінка 

відповідності, 

захист прав 

споживачів 

міжурядовий невизначений 

Туркменістан 35 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Туркменистану про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

28.01.1998 

Набула 

чинності з 

07.04.1998 

стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Республіка 

Узбекистан 
36 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Узбекистан про співробітництво в галузі 

стандартизації, метрології та сертифікації 

26.04.1995 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжурядова невизначений 

Французька 

Республіка 

37 

Угода про співробітництво між Державним 

комітетом України по стандартизації, метрології та 

сертифікації і Французькою Асоціацією по 

стандартизації 

09.01.1997 стандартизація, 

метрологія, 

сертифікація 

міжвідомча 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на річні періоди 

38 

Угода про співробітництво в галузі стандартизації, 

сертифікації, якості та метрології між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Франції 

24.04.1997 стандартизація,  

сертифікація, 

якість, 

метрологія 

міжурядова 5 років з 

автоматичним 

подовженням  

на річні періоди 
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Чеська 

Республіка 
39 

План заходів співробітництва у сфері технічного 

регулювання, стандартизації, метрології та оцінки 

відповідності між Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України та Управлінням з 

технічної стандартизації, метрології і державних 

випробувань Чеської Республіки на період 2018–

2020 років 

12.06.2018 

Набув 

чинності з 

моменту його 

підписання 

стандартизація, 

метрологія,  

оцінка 

відповідності 

міжвідомчий на період  

2018-2020 років 

Литовська 

Республіка 
40 

План заходів співробітництва у сфері технічного 

регулювання, стандартизації та метрології між 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Міністерством господарства Литовської 

Республіки на період 2018–2020 років 

08.11.2018 

Набув 

чинності з 

моменту його 

підписання 

стандартизація, 

метрологія,  

оцінка 

відповідності 

міжвідомчий на період  

2018–2020 років 

 

 

На грудень 2018 року є чинними 40 угод з 30 країнами, 18 з яких – на міжурядовому рівні.  


