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Огляд інформаційних пакетів з питань дотримання вимог щодо 
безпечності продукції 

Велика кількість зацікавлених установ та організацій 1  приймають  участь в 
процесі інформування бізнесу стосовно технічних регламентів, стандартизації та 
оцінки відповідності. Інформація, яка при цьому надається, повинна бути узгодженою, 
точною та має надаватися у форматі, який є зручним для сприйняття бізнесом. Тому 
ми підготували наступні шість довідково-інформаційних пакетів ("інструментарій"), 
щоб допомогти учасникам цього процесу вдосконалити їх діяльність, пов'язану з таким 
інформуванням:  

Пакет №1: Загальний огляд; Пакет № 2: Як працює нова система інфраструктури 
якості; Пакет № 3: З чого починається процес дотримання вимог; Пакет № 4: 
Роз'яснення різних методів оцінки відповідності (доведення відповідності); Пакет № 5: 
Як підготувати технічну документацію, щоб довести відповідність; та Пакет № 6: 
Посібник з підготовки технічної документації (технічного файлу). Також пропонуються 
інформаційні матеріали для використання під час семінарів (побудовані відповідно до 
тематики інформаційних пакетів), які можуть допомогти учасникам процесу краще 

інформувати бізнес про технічного регулювання та забезпечення відповідності.  

З метою озброєння учасників процесу поліпшеними інформаційними та 
довідковими матеріалами, консультанти підготували наступні пакети технічної 
інформації: 

Пакет №1. Технічна інформація спрямована на підвищення загальної 

обізнаності бізнесу та усвідомлення ним власної відповідальності щодо 

забезпечення безпечності продукції в Україні та ЄС 

1. Ключові загальні положення ("меседжі"), що мають бути доведені до відома бізнесу 
2. Додаткові пояснення, що супроводжують кожне з цих положень  
3. Рекомендації стосовно графічних інформаційних матеріалів, які слід 

використовувати для посилення обізнаності, та приклади таких матеріалів (це 

динамічна частина, яка залежить, зокрема, від кількості повідомлень щодо порушень 

вимог безпеки для відповідної продукції в Україні) 
4. Рекомендації щодо каталогу відео кліпів та створення таких кліпів для доведення 

основних положень до відома бізнесу або для їх підтримки  
 

Як учасники процесу можуть використовувати інформацію Пакету №1:  

 Рекламні матеріали, банери 
 Розробка дизайну інформаційних листівок та флаєрів 
 Інформаційні графічні матеріали та кліпи призначені для оприлюднення/поширення 

(зокрема через соціальні мережі) 
 Назви веб-сторінок, домашні сторінки 

                                                        
1В цьому тексті під такими учасниками процесу ми розуміємо, зокрема: Офіс ефективного регулювання (BRDO), 
Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку та торгівлі, організації ринкового 
нагляду, Офіс з просування експорту, національний орган стандартизації, Національне агентство з акредитації, 
Укрметртестстандарт, Національна та регіональні торгово-економічні палати, обласні державні адміністрації, 
районні та місцеві адміністрації, бізнес-асоціації, а також Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції, галузеві міністерства та їх заступники міністрів з питань європейської інтеграції, та 
європейські проекти, які займаються підвищенням загального рівня обізнаності з конкретних питань 
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 Брошури, що містять загальну інформацію про інфраструктуру системи 
забезпечення якості в Україні 

 Матеріали для доповідачів, які висвітлюють загальні положення 
 

Інформаційні пакети №№2-5. Ці пакети містять технічну інформацію для 

бізнесу, яка стосується процесу забезпечення якості. 

 

1. Просте пояснення (легке для сприйняття бізнесом) нової інфраструктури якості в 

Україні, спрямованої на забезпечення безпечності продукції 
2. Пояснення кроків, які бізнес має здійснити, щоб визначити як саме довести, що він  

дотримується вимог відповідних технічних регламентів  
3. Огляд різних шляхів до оцінки відповідності, доступних для бізнесу 
4. Огляд технічної документації, яку бізнес має надати, щоб довести, що він 

дотримується вимог щодо безпечності продукції 
 

Як учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакетів №№2-5:  

 Складання брошур з питань відповідності  
 Контент веб-сторінок  
 Для використання в редакційних матеріалах та під час аналізу навчальних прикладів  

 

Пакет №6. Пакет містить технічну інформацію, яка має допомогти бізнесу 

підготувати необхідну технічну документації з метою доведення відповідності 

 

1. Детальна інформація про контент, який необхідно підготувати для підготовки 

технічної документації 
2. Комплект шаблонів та зразків технічних файлів 

 

Де учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакету №6:  

 Слайди та текстові матеріали для доповідачів під час семінарів 
 Посібники та довідники для бізнесу з питань підготовки технічної документації  
 Деталізований контент веб-сторінок та настанови/рекомендації  

 

 
Інформаційний пакет №2 містить наступну інформацію:  
 

Як працює нова система забезпечення якості?  
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Завдання та напрями використання Інформаційного пакету №2 
 

Стратегічна 
інформаційна мета 

Результат Напрямки діяльності, за якими інформація 
може бути корисною 

Забезпечення 
усвідомлення 
бізнесом існування 
різних варіантів 
процедур оцінки 
відповідності (що 
це не тільки 
сертифікація з боку 
третьої сторони в 
Україні та для 
експорту в ЄС) 

Бізнес розуміє, 
що 
забезпечення 
відповідності не 
таке вже й 
недосяжне та 
вирішує 
розпочати 
процес 
забезпечення 
відповідності  

1. Включення наданої інформації до відомчих 
презентацій та використання під час семінарів 
2. Створення веб-сторінок для розміщення 
інформації про різні способи оцінки відповідності  
3. Складання редакторських матеріалів стосовно 
навчальних прикладів та прикладів успіху 

Технічний зміст: 
 

 Просте пояснення (легке для сприйняття бізнесом) інфраструктури нової 

системи забезпечення якості в Україні, яка забезпечує безпечність продукції 
 

 
Де учасники процесу можуть використовувати надану інформацію:  

 Складання брошур з питань відповідності  
 Контент веб-сторінок  
 Для використання в редакційних матеріалах та для цілей розгляду навчальних 

прикладів  
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Як працює нова інфраструктура якості в Україні 
 

 Україна запровадила європейську систему безпечності товарів в рамках Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною 
 Після того як Україна у повному обсязі запровадить цю систему, система 

забезпечення відповідності вимогам щодо безпечності продукції в Україні буде 

такою ж самою, як і в ЄС, і тому тоді українським компаніям буде простіше та 

дешевше здійснювати експорт до ЄС  
 Ця система має декілька окремих непов'язаних між собою складових, що 

дозволяє забезпечити безпечніше та прозоріше середовище для всіх в Україні 
 За цією системою, імпортери та виробники зобов'язані довести, що продукція 

відповідає вимогам щодо безпеки, визначеним технічними регламентами 
 Стандарти прийняті національним органом з стандартизації забезпечують 

відповідність цим вимогам 
 В залежності від технічних регламентів, оцінка відповідності (процес доведення 

відповідності продукції відповідним технічним регламентам) може бути 

здійснена самим виробником, шляхом випробувань та забезпечення 

відповідності стандартам, та шляхом залучення незалежних органів з оцінки 

відповідності (сертифікації)  
 Ці незалежні органи з випробування та сертифікації повинні бути 

акредитованими національним органом з акредитації, який, у свою чергу, є 

членом Європейської асоціації з акредитації 
 З метою забезпечення точності випробувань та визначення відповідності, 

обладнання лабораторій та виробників мають пройти калібрування 

акредитованими органами метрології в України. 
 Після цього, органи ринкового нагляду мають забезпечити відповідність 

продукції, що продається в Україні, вимогам технічних регламентів. Ці органи 

мають повноваження вилучити з ринку продукцію, що не відповідає вимогам, та 

накласти штрафи на тих, хто продає/виробляє таку продукцію  
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Технічні регламенти 
 
Уряд України захищає громадян від можливих випадків, коли ринкова система не 

спрацьовує належним чином – коли необхідність знижувати ціну з метою конкуренції 
призводить до появи продукції, якість якої може виявитися небезпечно низькою. 
Багато хто з споживачів недостатньо обізнані, щоб відрізнити продукцію прийнятної 
якості від небезпечної продукції, яка може вплинути на їх здоров'я та безпеку 
(наприклад, в таких сферах як продукти харчування, електричні компоненти або 
автомобільні деталі), і тому держава має втрутитися для належного регулювання 
ринку та встановлення мінімальних стандартів, та для застосування юридичних 
санкцій у випадках недотримання відповідних вимог. З цією метою були ухвалені 
технічні регламенти, передбачені Законом України №124 "Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності" від 5 січня 2015 року.2 

 
Зазвичай технічні регламенти складаються з наступних двох частин: 

- адміністративної частини, в якій встановлюється повноваження з 

регулювання, визначається спосіб оцінки відповідності, модальності ринкового 

нагляду та відповідні санкції, передбачені у разі недотримання вимог; та  
- технічної частини, яка визначає основні функціональні вимоги до 

продукції. 

Відразу декілька технічних регламентів можуть стосуватися одного виробу. 
 
Основні вимоги містять перелік відповідних функціональних критеріїв та критеріїв 

безпечності, і виробник повинен довести, що вся його продукція відповідає цим 
критеріям. Деякі директиви містять сотні вимог, відповідність яким необхідно 
визначити для оцінки прийнятності продукції, і деякі з таких вимог передбачають 
тестування. 

 
Наприклад: 

- Засоби індивідуального захисту (наприклад, підошви спеціального 

захисного взуття) повинні запобігати “ковзанню”;  
- Машини та механізми повинні бути обладнані системами “старту/зупинки, 

аварійної та автоматичної зупинки”; 
- Іграшки не повинні мати в своєму складі жодного з 55 “алергенних 

ароматизаторів, включаючи бензил-ціанід”; 
- Трактори повинні бути обладнані системами “захисту водія від шкідливих 

речовин”; 
- Будівельні матеріали повинні мати доведену здатність до “тривалої 

протидії хімічних речовинам”, тощо. 

Такі вимоги стосуються лише продукції призначеної для відповідного 
використання та в залежності від ризику. Тому, наприклад, вимога щодо недопущення 
"ковзання" стосовно засобів індивідуального захисту не стосується захисних шоломів, 
а лише захисного взуття. 
 
 

                                                        
2 Велика кількість технічних регламентів була прийнята до ухвалення Закону № 124. В минулому, Кабінет Міністрів України 

ухвалив Постанову №708 “Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів,  розроблених на основі  
актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України” з метою забезпечення узгодженості 
із відповідними директивами. Стаття №8 цієї Постанови чітко зазначає, що “Зміст, форма та структура проекту технічного 
регламенту має повно та точно відображати зміст, форму та структуру базового інструменту ЄС”. 
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Українські технічні регламенти, що базуються на вимогах ЄС  
 

Упаковка (пакувальні 
матеріали) та відходи 

пакування 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  
від 24.12.2004 № 289 “Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності 

паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання”. 
Будівельні вироби Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 “Про затвердження Технічного 

регламенту будівельних виробів, будівель і споруд”. 
Морське обладнання та 
судна 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1103 “Про затвердження Технічного 
регламентів морського  обладнання”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1147 “Про затвердження Технічного 

регламенту прогулянкових суден”. 
Закриті джерела 

іонізуючого 
випромінювання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 “Про затвердження Технічного 

регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання”. 

Мийні засоби Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 “Про затвердження Технічного 

регламенту мийних засобів”. 
Посудини високого тиску 
та бойлери  
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 “Про затвердження Технічного 
регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі”.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967 “Про затвердження Технічного 
регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1025 “ Про затвердження Технічного 

регламенту простих посудин високого тиску”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 “Про затвердження Технічного 
регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском”. 

Здоров'я  працівників, 
засоби індивідуального 
захисту 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 “Про затвердження Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту ”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 “Про затвердження Технічного 

регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників”. 
Енергетичне маркування Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 787 “Про затвердження Технічного 

регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами”.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. N 340 “Технічного регламенту 
енергетичного маркування електричних ламп та світильників”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 “Про затвердження Технічного  

регламенту енергетичного маркування” (Технічний регламент енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 “Про затвердження Технічного 

регламенту енергетичного маркування (Технічний регламент маркування побутових 
електричних холодильників). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 “Про затвердження Технічного 

регламенту енергетичного маркування” (Технічний регламент енергетичного маркування 
побутових пральних машин). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 514 “Про затвердження Технічного 

регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин”. 
Обладнання, що працює 

на газоподібному паливі 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 “Про затвердження Технічного 

регламенту що працюють на газоподібному паливі”. 
06.04.2019 набирає чинності нова редакція Технічного регламенту приладів, що працюють на 
газоподібному паливі, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.07 2018 

N 814. 
Обладнання, що працює в 
вибухонебезпечному 

середовищі 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1055 “Про затвердження Технічного 
регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах”. 
Електричне та електронне 
обладнання  

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.2017 N 139 “Про затвердження Технічного 
регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та 

електронному обладнанні”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1077 “Про затвердження Технічного 
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1067 “Про затвердження Технічного 
регламенту низьковольтного електричного обладнання”. 

Медичні вироби Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо медичних виробів”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754 “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro”.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755 “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують”. 

Машини Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367 “Про затвердження Технічного 

регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх 
причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1368 “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та 
лісогосподарських тракторів”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 “Про затвердження Технічного 

регламенту безпеки машин”. 
Ліфти та канатні дороги 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 N 438 “Про затвердження Технічного 

регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1076 “Про затвердження Технічного 
регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів”. 
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Залізничний транспорт Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 193 “Про затвердження Технічного 

регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом ”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494 “Про затвердження Технічного 
регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1194 “Про затвердження Технічного 
регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту”. 

Зважувальні прилади та 

вимірювальна техніка 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190 “Про затвердження Технічного 

регламенту неавтоматичних зважувальних приладів”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 163 “Про затвердження 
Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності”.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку”.  
Пальне  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”.  
Текстиль та одяг (взуття) Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13 “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів”.  
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 632 “Про затвердження Технічного 
регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних 
складових взуття, яке надходить для продажу”. 

Іграшки Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 N 151 “Про затвердження Технічного 
регламенту безпечності іграшок”. 

Маркування харчових 

продуктів  
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  
від 28.10.2010 № 487 “Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування 
харчових продуктів”. 
Закон України від 06.12.2018 N 2639-VIII “Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів”. 
Радіообладнання і 
телекомунікаційне кінцеве 

(термінальне) обладнання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 355 “Про затвердження Технічного 
регламенту радіообладнання”. 

Піротехнічні вироби Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839 “Про затвердження Технічного 
регламенту піротехнічних виробів”. 

Матеріали, що 
контактують з харчовими 

продуктами 

Проект Закону України N 4611 “Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами” від 06.05.2016, що імплементує Регламент ЄС №1935/2004 

від 27.10.2004 р.(17.01.2019 – Відхилено та знято з розгляду). 
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Стандарти 
 

ДП "УкрНДНЦ"3 відповідно до Закону України № 1315-VII “Про стандартизацію” 
від 05.06.2014 як єдиний Національний орган зі стандартизації, який приймає 
стандарти, що забезпечують відповідність основним вимогам технічних регламентів.  

Технічні комітети створені з метою розробки стандартів, що створюються 
органом зі стандартизації. ДП "УкрНДНЦ" наводить перелік 184 технічних комітетів 
України.4 Щотижня, департамент технічного регулювання Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі (МЕРТ) переглядає Офіційний Журнал Європейського Союзу, щоб 
знайти нові переліки ухвалених гармонізованих стандартів. Після публікації нових 
переліків Європейською Комісією, департамент аналізує, чи були зазначені у переліку 
стандарти вже прийняті в Україні та яких подальших заходів слід вжити. 

Якщо виробник використовує ці стандарти з переліку стандартів для доведення 
відповідності регламентам, то тоді має місце правова презумпція відповідності, тобто 
вважається, що використання цих стандартів демонструє дотримання основних вимог 
щодо безпечності продукції.  
 

Наприклад: 
Технічний регламент України   Позначення та назви національних стандартів  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.07.2013 № 515 “Про затвердження 

Технічних регламентів безпечності іграшок”. 

ДСТУ EN 71-1:2015 (EN 71-1:2014, IDT). Безпечність іграшок. Частина 1. 
Механічні та фізичні властивості 

ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-2:2011 +A1:2014, IDT). Безпечність іграшок. 

Частина 2. Займистість  

ДСТУ EN 71-3:2015 (EN 71-3:2013+А1:2014, IDT). Безпечність іграшок. 

Частина 3. Міграція певних елементів 

ДСТУ EN 71-4:2015 (EN 71-4:2013, IDT). Безпечність іграшок. Частина 4. 
Набори для хімічних дослідів і подібних занять 

ДСТУ EN 71-5:2017 (EN 71-5:2015, IDT). Безпечність іграшок. Частина 5. 
Іграшкові набори, що містять хімічні речовини та не належать до наборів для 
проведення хімічних дослідів  

ДСТУ EN 71-7:2015 (EN 71-7:2014, IDT). Безпечність іграшок. Частина 7. 

Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробування 

ДСТУ EN 71-8:2015 (EN 71-8:2011, IDT). Безпечність іграшок. Частина 8. 

Розвивальні іграшки для домашнього використання 

ДСТУ EN 71-12:2015 (EN 71-12:2013, IDT). Безпечність іграшок. Частина 12. 
N-нітрозаміни та речовини, що можуть перетворюватися на N-нітрозаміни 

ДСТУ EN 71-13:2015 (EN 71-13:2014, IDT). Безпечність іграшок. Частина 13. 
Настільні ігри для вивчення запахів, косметичні набори та ігри для розвитку 
смакових навичок 

ДСТУ EN 71-14:2015 (EN 71-14:2014, IDT). Безпечність іграшок. Частина 14. 

Батути для домашнього використання 

ДСТУ EN 62115:2015. Іграшки електричні. Безпека 

 
  

                                                        
3 Засноване відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1337 від 21 серпня 2003 року. 
4 Джерело: http://uas.org.ua/files/2017/tk.zip 

http://uas.org.ua/files/2017/tk.zip
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Оцінка відповідності 
 

Для доведення відповідності, технічні регламенти та/або стандарти інколи 
вимагають проведення випробувань та оцінювання “органами з оцінки відповідності”, 
до яких належать лабораторії, органи з сертифікації та органи інспектування, які 
встановлюють відповідність (схвалення типу та цілковите забезпечення якості), у тому 
числі у випадках коли їх застосування є обов'язковим. Національне агентство з 
акредитації України (НААУ) діє відповідно до Закону України “Про акредитацію органів 
з оцінки відповідності”. 

 
Діяльність НААУ з акредитації5 спирається на міжнародні стандарти (ISO/IEC 

17025, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065), а її 
компетентність щодо цієї діяльності була підтверджена висновками міжнародних 
експертів та угодами про взаємне визнання (УВВ). 

 
Органи з оцінки відповідності, які мають діючу акредитацію за основними 

секторами: 
Назва Кількість 

чинних 
сертифікатів 

акредитації  
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Випробувальні 

лабораторії 
(ISO/IEC 
17025:2006) 
 

441 2 8 24 12 7    4 7 3   

Калібрувальні 
лабораторії 

(ISO/IEC 
17065:2012 ) 

19  11 10  11         

Органи 

сертифікації 
продукції 
(ISO/IEC 17021-
1:2015) 
 

114 48 51 52 31 22 15 19 2 11 33 10 15 4 

Органи 

сертифікації 
персоналу 
(ISO/IEC 
17024:2012 ) 
 

10              

Органи 

інспектування 
(ISO/IEC 
17020:2012) 
 

21 1 3 21  3 2 7  4 2  4  

Органи 
сертифікації 

систем 
управління 
(ISO/IEC 
17020:2012) 
 

58              

Медичні 
лабораторії (EN 1              

                                                        
5 НААУ отримала статус підписанту двосторонньої Угоди про визнання з Європейською асоціацією з акредитації (EA) та повного 
члена Міжнародного співробітництва з акредитації лабораторій (ILAC) (від 24 вересня 2011 року) та Міжнародного форуму з 

акредитації (IAF) (від 5 листопада 2015 року). 
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сертифікатів 
акредитації  

 

Н
и
зь

ко
в

о
л

ь
тн

е
 

е
л

е
кт

р
и
ч
н

е
 о

б
л

а
д

н
а
н

н
я

 

Е
л

е
кт

р
о
м

а
гн

іт
н

е
 

о
б

л
а
д

н
а
н

н
я

 

М
а
ш

и
н

и
 

Іг
р
а
ш

ки
 

п
р
о
с
ті

 п
о
с
у
д

и
н

и
 

в
и
с
о
ко

го
 т

и
с
ку

 

О
б

л
а
д

н
а

н
н
я

, 
щ

о
 

п
р
а
ц

ю
є
 п

ід
 т

и
с
ко

м
 

П
е
р

е
с
у
в
н
е
 о

б
л

а
д

н
а
н

н
я
, 

щ
о
 п

р
а
ц

ю
є
 п

ід
 т

и
с
ко

м
 

Н
е
а
в
т
о
м

а
т
и
ч
н
і 

ін
с
тр

у
м

е
н
т
и
 з

в
а

ж
у
в
а
н
н

я
 

Л
іф

т
и

 

З
а
с
о
б

и
 і
н
д

и
в
ід

у
а

л
ь
н
о
го

 

за
х
и
с
ту

 

С
п
о
ж

и
в
а
н

н
я
 е

н
е

р
гі

ї 

х
о
л

о
д

и
л

ь
н

и
ка

м
и

 

О
б

л
а
д

н
а

н
н
я

 н
а

 

га
з
о
п
о

д
іб

н
о
м

у
 п

а
л

и
в

і 

Б
о
й
л

е
р
и

 

ISO 
15189:2015) 
  
Разом 

664 51 73 107 43 43 17 26 2 19 42 13 19 4 

 

Внаслідок цих угод про взаємне визнання, будь-які органи з оцінки відповідності 
акредитовані НААУ (такі як випробувальні та калібрувальні лабораторії та інспекційні 
органи) є еквівалентними з точки зору акредитації національним органам з 
акредитації, які є підписантами EA та ILAC у більш ніж 80 країнах світу, і в тому числі 
в ЄС. Так, наприклад, для України повний перелік призначених органів з оцінки 
відповідності можна знайти на веб-сторінці МЕРТ тут. 

 
Наступна таблиця ілюструє, які існують призначені органи з оцінки відповідності 

для одного з технічних регламентів (регламенту засобів індивідуального захисту), 
взяті із загального реєстру призначених органів з оцінки відповідності. 
 

Обрані підприємства з реєстру призначених органів з оцінки відповідності 
продукції вимогам технічних регламентів - Технічний регламент засобів 
індивідуального захисту, згідно із Законом України від 01.12.2005 № 3164-IV «Про 
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» 
 

Ідентифікаційний код 
призначеного ООВ 

Назва, адреса 
призначеного ООВ 

Назва технічних 
регламентів щодо 

яких призначено ООВ 

Дата та № наказу 
яким призначено 

ООВ 

Термін дії рішення 
про призначення 

ООВ 

UA.TR.001 ДП 
«Укрметртестстанда
рт» 
03680, м. Київ, вул. 
Метрологічна, 4  
тел. (044) 526-52-29, 
ф. 526-42-60 
Код ЄДРПОУ 
02568182 

15. Технічний 
регламент засобів 
індивідуального 

захисту; 
 

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

26.12.2013 № 1571  

Без терміну 

UA.TR.002 

ДП 
“Харківстандартметр

ологія” 
61002, м. Харків, вул. 
Мироносицька, 36. 
тел. (057) 756-37-50, 
700-40-75, ф. 756-37-
67 
Код ЄДРПОУ 
04725906 

5. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 
захисту; 

 

Наказом 
Мінекономрозвитку 

від 09.08.2017 

№1188 ООВ 
перепризначено 

[Примітка1] 

UA.TR.003 

ДП 

"Черкасистандартмет
рологія 
18002, м. Черкаси, 

вул. Гоголя, 278 
Код ЄДРПОУ 
02568360 
(0472) 37-31-49, ф. 
45-74-37 

6.Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту;   

Наказ 

Мінекономрозвитку від 
05.11.2013 № 1306 

Без терміну 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=95f429b5-7a93-4fd3-b8e8-b84b52194afc&title=RestrPriznachenikhOrganivZOtsinkiVidpovidnosti-oov-VimogamTekhnichnikhReglamentiv


EU FORBIZ – Створення кращого бізнес-середовища/EU4Business       EuropeAid/137187/DH/SER/UA 

Інформаційний пакет з питань ТБТ №2 – Як працює нова система забезпечення якості? Стор. 13 з 16 

UA.TR.005 

Орган з оцінки 

відповідності 
продукції 
“Промбезпека” 

Державного 
підприємства  
«Київський 

експертно-технічний 
центр Держпраці» 
(ДП «КЕТЦ») 
04073, м. Київ, вул. 
Ливарська, 1-А 
тел. (044) 454-10-00; 
факс (044) 454-10-10 
osprombezpeka@gma
il.com 
Код ЄДРПОУ 
23510933 

8. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 

захисту; 

  

UA.TR.006 

ТОВ “ТЕСКО” 
Юр. адр.: 03151, м. 
Київ, вул. 

Молодогвардійська, 
11б; факт. адр.: 
03142, г. Київ, вул. 

Василя Стуса, 35/37, 
бізнес-центр 
«Паладинський», оф. 

205; тел. (044)-495-
33-80; 587-69-91 
mitsay@tecko.com.ua 
Код ЄДРПОУ 
31564770 

11.Технічний 

регламент засобів 
індивідуального 

захисту; 

  

UA.TR.011 

ДП «УкрНДНЦ»; 
03115, м. Київ, вул. 
Святошинська, 2 
тел. (044) 452-69-07, 
450-67-12 Код 
ЄДРПОУ 32595752 

9. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 
захисту; 

  

UA.TR.022 

ДП 
"Дніпростандартметр
ологія";49044, м. 

Дніпропетровськ, 
вул. Барикадна, 23; 
Код ЄДРПОУ 

04725941 

7. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту.   

Наказ 

Мінекономрозвитку від 
05.11.2013 № 1306 

Без терміну 

UA.TR.023 

ДП 

«Полтавастандартме
трологія» 
36029, м. Полтава, 

вул. Генерала 
Духова, 16  тел 
(0532) 22-24-60, 60-
19-28, ф. 22-14-26; 
Код ЄДРПОУ 
04725987 

6. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту.   

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

02.08.2013 № 890 
Без терміну 

UA.TR.025 

ДП 
«Донецькстандартме

трологія» Нова 
адреса - 85303, 
Донецька обл.,  м. 

Покровськ, вул. 
Торгівельна, 125, 
(стара адреса: 83121 

м. Донецьк, вул. 
Челюскінців, 289)  
тел. (062) 386-31-30, 
258-60-30, ф. 348-35-
10; Код ЄДРПОУ 
34225938 

1. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 

захисту. 

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

23.03.2012 № 385 
Без терміну 

UA.TR.027 

ПрАТ 
«Миколаївський 
експертно-технічний 

центр» 
Юр.адр.:54055, м. 
Миколаїв, 

вул. Севастопольськ
а, 67 

8. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту; 

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

14.10.2014 № 1220 
Без терміну 
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Пошт.адр.: 54002, м. 

Миколаїв, вул. Даля, 
11 
Код ЄДРПОУ 

23083365 
(0512) 47-89-61, 47-
31-61, 47-90-84,47-
89-60, ф. 47-90-80 

UA.TR.029 

ДП 

„Волиньстандартмет
рологія”  
43000, м. Луцьк, вул. 

Світла, 4  
Код ЄДРПОУ 
02568058 

7. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 
захисту. 

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

16.03.2015 № 267 
Без терміну 

UA.TR.034 

ТОВ «ПРОМТЕСТ» 
Юр. адр.: 61013, м. 

Харків, вул. 
Наумівська, 4; факт. 
адр.: 61023, м. 

Харків, вул. Весніна, 
5 оф.309 
тел. (057) 704-34-03 
Код ЄДРПОУ 
35589427 

10. Технічний 
регламент засобів 

індивідуального 
захисту;  

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

21.07.2015 № 846 
Без терміну 

UA.TR.035 

"ДП 

""Чернігівстандартме
трологія""; 
14005, м. Чернігів, 

вул. П'ятницька, 110а 
Код ЄДРПОУ 
02568377" 

2. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 

захисту;   
" 

 

"Наказом 
Мінекономрозитку 

від 29.12.2017 
№1924 

призначення 
тимчасово 
припинено; 

Наказом 
Мінекономрозитку 

від 23.03.2018 

№409 рішення про 
призначення 
поновлено 

UA.TR.046 

ДП 
"Одесастандартметр

ологія" 65014, м. 
Одеса, вул. 
Чорноморська, 10Код 

ЄДРПОУ 04725970 
 

8. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 

захисту.   

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

04.08.2014 № 927 
Без терміну 

UA.TR.056 

«Державний центр 
сертифікації» ДСНС 
01024, м. Київ, вул. 

Круглоуніверситетськ
а, 20/1 
тел. (044) 461-91-30, 
461-91-31, 244-44-34 
код ЄДРПОУ 
14319662 

4. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту; 

  

UA.TR.060 

ТОВ «НПП 
Міжнародні 
стандарти і системи»  
вул. Культури, 26, 
оф. 13, м. Харків, 
61058 
тел. (057) 763-08-67, 
705-27-16 
intsas@gmail.com 
код ЄДРПОУ 
34953219 

10. Технічний 
регламент засобів 

індивідуального 
захисту;  

Наказ 
Мінекономрозвитку від 

16.03.2015 № 267  
Без терміну 

UA.TR.061 

ТОВ «Орган з 
сертифікації 
«Промстандарт»  
49000, м. 
Дніпропетровськ, 
вул. Комсомольська, 

56, кім. 2, 3. 
тел. (056) 371 02 93 
код ЄДРПОУ 

36728608 

6. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 

захисту; 

  



EU FORBIZ – Створення кращого бізнес-середовища/EU4Business       EuropeAid/137187/DH/SER/UA 

Інформаційний пакет з питань ТБТ №2 – Як працює нова система забезпечення якості? Стор. 15 з 16 

UA.TR.065 

ТОВ ««Науково-
виробниче 
об’єднання 
«Донтехсерт»  
83017, м. Донецьк, 
бул. Шевченка, 31, 
(нова адреса: 87512, 

Донецька обл., м. 
Маріуполь, бульвар 
Шевченка, 343) 
tehexpert@ukr.net 
Код ЄДРПОУ 
31552257 

4. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 
захисту; 

  

UA.TR.066 

ТОВ 
«Сертифікаційний 

центр«УкрСЕПРОпро
мбудм» 
03056, м. Київ, вул. 

Польова,21, офіс 
312;  
тел. (044)453-01-35, 
info@sepro.kiev.ua 
код ЄДРПОУ 
36507151 

6. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту; 

  

UA.TR.076 

ТОВ 
"Випробувально-
сертифікаційний 
центр "Південтест" 
49044, м. 

Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 7а, 
оф. 14 
код ЄДРПОУ 
13429259 

9. Технічний регламент 
засобів 

індивідуального 
захисту; 

  

UA.TR.083 

ТОВ "Ракурс ЛТД"; 
юр. адр.: 69032, м. 
Запоріжжя, пр. 
Леніна, 170г, кв. 32; 

факт. адр.: 69065, м. 
Запоріжжя, вул. 
Дудикіна, 28, офіс 

305; пошт. адр.: 
69065, Запоріжжя-65, 
а/с 230, тел. (061) 

224-89-42; 
ukrbudsert@gmail.co
m 
код ЄДРПОУ 
32607626 

6. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту; Наказ  

Мінекономрозвитку від 
29.11.2013 № 1425 Без терміну 

UA.TR.087 

Приватне 
підприємство 
"Еталон" 
49000, м. 
Дніпропетровськ, 
вул. Якова 

Самарського, 11/9; 
код ЄДРПОУ 
32859919 

5. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту. 

  

UA.TR.105 

ДП "Західний 
експертно-технічний 

центр Держпраці" 
вул. Б. 
Хмельницького, 

233а, м. Львів, 79037 
тел. (032) 294-89-76 
тел./факс (032) 293-
22-60 
oov@zetc.lviv.ua 
код ЄДРПОУ 

20774790 

1. Технічний регламент 

засобів 
індивідуального 

захисту; 

Наказ 

Мінекономрозвитку від 
04.08.2014 № 927  

Без терміну 
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Метрологія 
 

З метою забезпечення точності виробничого обладнання та обладнання 
випробувальних лабораторій,  Законом України № 1314-VII від 05.06.2014 “Про 
метрологію та метрологічну діяльність” передбачено, що лише органи акредитовані в 
Україні можуть надавати відповідні метрологічні послуги за умови забезпечення 
можливості простеження. Україна є членом Міжнародної Організації Законодавчої 
Метрології (OIML) та Європейської асоціації національних метрологічних інститутів 
(EURАMET). 

Для забезпечення точності тестування з метою визначення безпечності, 
виробник зобов'язаний забезпечити, що випробувальні лабораторії та/або 
обладнання, яке вони використовують, пройшли оцінювання та калібрування 
акредитованими національними органами. 

 
Ринковий нагляд 

 
Ринковий нагляд за продукцією, який замінив до-ринковий контроль продукції, 

забезпечує відповідність продукції на ринку вимогам технічних регламентів. Органи 
ринкового нагляду уповноважені перевіряти безпечність продукції та її прийнятність 
все після її розміщення на ринку.  

 

В Україні, ринковий нагляд здійснюється декількома національними органами,6 в 
залежності від конкретної продукції, як передбачено Законом України “Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукціїї”. Мінекономрозвитку здійснює 
координацію цієї діяльності, а відповідні органи перевіряють, чи відповідає продукція 
вимогам безпеки, вживають відповідних заходів для забезпечення такої відповідності 
та накладають або ініціюють накладання санкцій у разі необхідності. 

                                                        
6 В тому числі Держпродспоживслужба та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 
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