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Семінар 3

Як розпочати процедуру забезпечення відповідності?



Загальний огляд



Крок 1. Визначте вимоги
• Наприклад, кухонний блендер повинен відповідати вимогам, 

що передебачені такими документами:
Україна (основне законодавство, що 

застосовується)
У випадку експорту продукції до ЄС

1. -

2. Постанова Кабінету Міністрів України №139 від 04.09.2018 «Про 

затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких 

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

3. Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067

«Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного 

електричного обладнання»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

«Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної 

сумісності обладнання»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62  «Про 

затвердження Технічного регламенту безпеки машин»

6. Знаходиться на погоджені у Кабінеті Міністрів України

1. Контроль виробів, що контактують з харчовими продуктами (Регламент 

Комісії (ЄС) № 2023/2006 (OJ L-384 29/12/2006) та відповідні 

регламенти);

2. Обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) (Директива 

2011/65/EU Європейського Парламенту та Ради (OJ L-174 01/07/2011))
3. Технічні стандарти щодо низьковольтного електричного обладнання 

(Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради (OJ L-96 
29/03/2014))

4. Технічні стандарти щодо електромагнітної сумісності (Директива 

2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради (OJ L-96 29/03/2014))

5. Технічні стандарти щодо безпеки машин і обладнання (Директива 

2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо безпеки машин

(OJ L-157 09/06/2006))
6. Вимоги до екодизайну для режимів чекання /готовності та вимкнення 

споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та 

офісним обладнанням (Регламент (ЄC) № 1275/2008 (OJ L-339 
18/12/2008)).



Після визначення законодавства, що 
може застосовуватися,… що далі?

…необхідно ознайомитися з відповідним законодавством для 
того, щоб визначити:

• a) чи підпадає продукція під сферу дії законодавства

• б) які суттєві вимоги повинні бути виконані

• в) варіанти та методи проведення оцінки відповідності



Процедури оцінки відповідності
1. Подання продукції та / або процедур контролю якості до

органу з оцінки відповідності, призначеного на національному
рівні;

2. Подання технічної документації до органу з оцінки
відповідності, призначеного на національному рівні;

3. Самостійне декларування відповідності виробником на основі
використання відповідних національних (європейських у
випадку експорту) стандартів;

4. Декларація відповідності готується виробником на основі
проведення внутрішнього контролю та процедур, що доводять
відповідність.



Крок 2: Виконайте оцінку безпечності (1)

Визначте та обґрунтуйте вибір загрози на основі:

• Поглибленого розуміння вимог стандартів щодо
безпечності

• Зданості ідентифікувати загрозу, яку може
становити продукція

• Зданості оцінювати можливі ризики, пов'язані з
продукцією



Крок 2: Виконайте оцінку безпечності (2)

Для кожної загрози:

a) Оцініть ймовірність загрози, що може спричинити
травмування;

(б) Оцініть ймовірний наслідок у разі настання
травмування;

(в) Оцініть ризик (див. діаграму на наступному
слайді).



Крок 2: Виконайте оцінку безпечності (3)



Крок 2: Виконайте оцінку безпечності (4)

Для кожної загрози виробник деталізує дії (пропорційні 
виявленому ризику):

 Ознайомтеся з гармонізованими стандартами ЄС щодо
безпеки продукції, у тому числі вимоги до випробувань;

 У випадках, коли загроза не розглядається, визначте
альтернативні методи контролю та управління
ризиками;

 На основі необхідних процедур оцінки відповідності
визначте чи вимагається схвалення типу ЄС.



Крок 3. Визначте стандарти (1)

 Визначте потрібні стандарти;

 Застосовуйте гармонізовані стандарти;

 Постійні зміни та оновлення стандартів;

 Приклади гармонізованих стандартів.



Крок 3. Визначте стандарти (2)

«Стандарт EN 407 Захисні 
рукавиці від термальних 
ризиків: може 
застосовуватися для 
забезпечення відповідності 
засобів індивідуального 
захисту (наприклад, 
рукавиць) суттєвій вимозі
3.6 Захист від впливу тепла 
та/або вогню. ЗІЗ, 
призначені для захисту 
усього тіла або частин тіла 
від впливу тепла та / або 
вогню, повинні мати 
теплоізоляційну здатність 
та механічну міцність, що 
відповідає передбачуваним 
умовам використання».

«Стандарт EN 71-
7:2014+A2:2018 -
Частина 7: Пальчикові 
фарби – Вимоги та методи 
випробування: може 
застосовуватися для 
забезпечення відповідності 
фарб для дітей, Іграшок,
усім суттєвим вимогам 
щодо пальчикових фарб».

«Стандарт EN 
13850:2006 Безпечність 
машин. Аварійна 
зупинка. Принципи 
проектування: може 
застосовуватися для 
забезпечення відповідності 
усіх машин суттєвій вимозі
1.2.4 Зупинення: 1.2.4.3 
Аварійна зупинка. Машини 
повинні бути обладнані 
одним або декількома 
пристроями аварійної 
зупинки, які дозволяють 
запобігти реальній або 
можливій загрозі».



Крок 3. Визначте стандарти (3)

«Стандарт EN ISO 5359:2008 Шланги збірні гнучкі низького тиску, призначені
для медичних газів (ISO 5359:2008): може застосовуватися для забезпечення
відповідності низки медичних виробів ряду суттєвих вимог, у тому числі (але не
обмежуючись):

7.5 Пристрої повинні бути сконструйовані та виготовлені у такий спосіб, щоб
максимально зменшити ризики, пов’язані з витоком речовини з виробу.

7.6 Пристрої повинні бути сконструйовані та виготовлені у такий спосіб, щоб
максимально зменшити ризики, пов’язані з випадковим проникненням речовини у пристрій,
з врахуванням особливостей пристрою та природи середовища в якому пристрій повинен
використовуватися.

9.1 (1) та (2) Пристрої повинні бути сконструйовані та виготовлені у такий спосіб, щоб 
максимально усунути або звести до мінімуму: 
— ризик травмування, який можуть спричиняти фізичні властивості пристрою, у тому числі 
рівень гучності/ тиску, розмірні характеристики та, у разі доцільності, ергономічні 
властивості;
— ризики, пов'язані з обґрунтовано передбачуваними умовами новколишнього середовища, 
такими як магнітні поля, зовнішні електричні впливи, електростатичний розряд, тиск, 
температура або коливання тиску та прискорення».



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності

Забезпечення відповідності може передбачати наступне:

 Гармонізовані стандарти; 
 Випробування; 
 Інструкції, попередження та етикетки;
 Інші стандарти;
 Відбір зразків;
 Забезпечення якості;
 Схвалення типу ЄС та проведення процедури 

цілковитого забезпечення якості нотифікованими 
органами.



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (1)

• Наприклад, оцінка відповідності захисних рукавичок 
вимагає проведення тестування згідно 
гармонізованого стандарту ЄС акредитованою 
лабораторією; 

• СТАНДАРТ: Випробування рукавичок на механічні 
ризики (EN 388);

• Проведення чотирьох випробувань і, в залежності від 
результатів, рукавички класифікуються для різних 
цілей/ рівнів захисту.



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (2)

• Випробування 1. Стійкість 
до зношування [Тестер на 
стирання за методом 
Мартіндейла].

Матеріал рукавички 
затирається наждачним 
папером під тиском, а потім 
підраховується кількість 
циклів, необхідних для 
утворення дірки в 
матеріалі.



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (3)

• Випробування 2. Міцність 
на різання [МІЦНІСТЬ НА 
РІЗАННЯ ЛЕЗОМ]

Вимірюється кількість 
циклів, необхідних для 
різання рукавиці круговим 
ножем, що обертається зі 
сталою швидкістю. 
Результат порівнюється з 
еталонним матеріалом і 
визначається індексний 
показник. 



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (4)

• Випробування 3. Міцність 
на розтягування
[МАШИНА ДЛЯ 
ВИПРОБУВАННЯ НА 
РОЗТЯГУВАННЯ].

У матеріалі рукавичок 
робиться надріз, потім 
вимірюється сила, 
прикладена для того, щоб 
розірвати матеріал.



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (5)

• Випробування 4. Міцність 
на прокол

Випробування передбачає 
вимірювання сили, 
необхідної для 
проколювання рукавички 
пробійником стандартного 
розміру при заданій 
швидкості (10 см/ хв).



Крок 4. Виконайте оцінку відповідності (6)

• Класифікація захисту на основі пройдених рівнів 
випробування:

Рівень захисту 1 2 3 4 5

A) Стійкість до зношування 
(кількість обертів) 

100 500 2000 8000 

Б) Міцність на різання (Індекс) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

В) Міцність на розтягування 

(Ньютон) 
10 25 50 75

Г) Міцність на прокол (Ньютон) 20 60 100 150 



Крок 5. Підготуйте технічну документацію 
та декларацію відповідності
• Згідно Технічних регламентів виробники 

повинні готувати технічну документацію;

• Файл повинен:
• надаватися органам ринкового нагляду;

• на кожну продукцію зберігатися протягом 
десяти років після введення в обіг 
останнього зразка продукції на ринку.

• Декларація відповідності;

• Крім того, Технічний регламент може 
вимагати від виробника нанесення знаків 
відповідності (зокрема, знак СЕ для 
експорту продукції);

• Суворі вимоги щодо дизайну та 
використання таких знаків, що також є 
предметом ринкового  нагляду в країнах 
використання.



ПИТАННЯ


