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 У сфері залізничного транспорту прийняті технічні 

регламенти - безпеки інфраструктури; - безпеки рухомого складу, але 

механізм забезпечення відповідності чітко не визначений. Які дії має 

здійснити технічний регулятор в галузі залізничного транспорту, щоб 

відповідні технічні регламенти запрацювали? 

 

Пунктом 26 Технічного регламенту безпеки інфраструктури 

залізничного транспорту встановлено, що процедури оцінки і перевірки та 

перелік елементів інфраструктури залізничного транспорту, його систем 

управління та функціонування, складових частин технічного, технологічного, 

організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, а 

також перелік нормативних документів, які встановлюють обов’язкові 

вимоги до них, та методи оцінки і перевірки визначаються порядком оцінки 

відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки. 

Пунктом 31 Технічного регламенту безпеки рухомого складу 

залізничного транспорту встановлено, що оцінці відповідності, сумісності, 

придатності до використання рухомого складу залізничного транспорту, 

перевірці на відповідність вимогам цього Технічного регламенту підлягає 

рухомий склад залізничного транспорту, складові частини технічного, 

технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення, що 

включені до відповідного переліку, який є складовою порядку застосування 

процедур оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання 

рухомого складу залізничного транспорту та перевірки на відповідність 

вимогам цього Технічного регламенту. 

Враховуючи вимоги технічних регламентів Мінінфраструктури, яке 

здійснює функції технічного регулювання зокрема у сфері залізничного 

транспорту, повинно розробити зазначені Порядки та затвердити їх своїми 

наказами з реєстрацією їх в Мін'юсті. На сьогодні ці Порядки знаходяться на 

стадії розроблення. Після їх затвердження зазначені технічні в повній мірі 

будуть готові для застосування. 

Що стосується застосування Технічного регламенту надання послуг з 

перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, цей технічний 

регламент потребує перегляду у зв’язку із із змінами до статті 1 Закону 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», які набрали 

чинності 03.07.2019, і відповідно до яких  продукцією є речовина, препарат 

або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг). При 

цьому, технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено 



характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи 

виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання 

яких є обов'язковим. Він може також включати або виключно стосуватися 

вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в 

тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу 

виробництва. 

Таким чином, існування технічних регламентів, які визначають вимоги 

до надання будь-яких послуг та проведення оцінки відповідності, є таким, що 

суперечить Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності». 

 

 Підприємство планує здійснювати імпорт партій 

нафтопродуктів з країни-члена Євросоюзу. Згідно з вимогами чинного 

«Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив», застосовується модуль F1, 

тобто передбачена  сертифікація кожної партії нафтопродукту. 

Випробування нафтопродуктів для підтвердження виконання вимог 

цього Технічного регламенту проводяться акредитованими 

випробувальними лабораторіями, визначеними у встановленому 

Міненерговугіллям порядку. Кількість цих випробувальних лабораторій 

дуже обмежена. Чи існує можливість для спрощення процедури оцінки 

відповідності визнавати протоколи країн-членів Євросоюзу? 

Питання визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за 

межами України, регулюються статтею 45 Закону України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" (далі – Закон). 

Так, частиною першою зазначеної статті встановлюється загальний 

принцип визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами 

України, який застосовується для усіх способів визнання, – результати 

оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, проведеної в іншій 

державі, приймаються і визнаються в Україні, якщо застосовані в цій державі 

процедури оцінки відповідності (навіть якщо вони відрізняються від 

українських процедур) забезпечують такий самий рівень відповідності 

вимогам відповідних технічних регламентів, як і українські процедури 

оцінки відповідності. 

Частинами другою та третьою вищезазначеної статті Закону визначені 

способи прийняття та визнання результатів оцінки відповідності, проведеної 

за межами України: 

1) у разі, якщо між Україною та іншою державою укладено 

міжнародний договір України про взаємне визнання результатів робіт з 

оцінки відповідності, то результати оцінки відповідності (протоколи 

випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних 

регламентів, проведеної в іншій державі, визнаються і приймаються в Україні 

без проведення будь-яких додаткових процедур (наразі Україна здійснює 



заходи з метою підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 

промислових товарів з Європейським Союзом); 

2) результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, 

документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, 

проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, 

можуть визнаватися на підставі укладених з такими органами договорів про 

визнання результатів оцінки відповідності, за умови якщо: 

національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки 

відповідності як в Україні, так і в іншій державі, є членами міжнародної або 

регіональної організації з акредитації та/або уклали угоду про взаємне 

визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з 

оцінки відповідності; призначений орган на підставі результатів оцінки 

відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), 

проведеної іноземним акредитованим органом з оцінки відповідності, 

застосовує процедуру оцінки відповідності або її частину та видає документ 

про відповідність, передбачений цією процедурою, під свою 

відповідальність. 

Ураховуючи вищезазначене, за відсутності укладених Україною з 

іншими країнами, в тому числі Європейським Союзом, міжнародних 

договорів України про взаємне визнання результатів робіт з оцінки 

відповідності, на сьогодні в Україні може здійснюватися визнання 

результатів робіт з оцінки відповідності, проведеної за межами України, 

виключно на підставі договорів між призначеними органами з оцінки 

відповідності та іноземними акредитованими органами з оцінки 

відповідності за умови дотримання вимог, визначених частинами першою та 

третьою статті 45 Закону. 

 

 На продукцію, на яку розповсюджується дія технічних 

регламентів, обов’язковою умовою є складання  технічного файлу з 

необхідною інформацією, передбаченою конкретним технічним 

регламентом. Крім того, виробники/ імпортери/ експортери/ 

розповсюджувачі зобов’язані на запит органу ринкового нагляду надати 

йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування 

відповідності продукції вимогам відповідного Технічного регламенту. Як 

це повинно виглядати на практиці – хто і в якому місці зберігає технічну 

документацію (технічний файл), якщо продукція введена в обіг у країнах 

Євросоюзу і хто повинен надавати необхідну документацію на запит 

уповноваженого контролюючого органу у конкретній країні? Як і де 

саме виробник повідомляє (вказує) про місце зберігання технічної 

документації (можливо, повинна бути єдина база даних тощо)? 

За загальним правилом, передбаченим більшістю технічних 

регламентів, які передбачають проведення оцінки відповідності продукції, 

складання технічної документації (технічного файлу) є виключним 

обов’язком виробника такої продукції, який не може бути передано навіть 



його уповноваженому представнику.Виробник продукції повинен зберігати 

технічну документаціюпротягом 10 років після того, як продукція була 

введена в обіг або протягом періоду, зазначеного у відповідному технічному 

регламенті. 

На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду 

виробник протягом 10 років після того, як він поставив продукцію, повинен 

надати, у тому числі, технічну документацію, необхідну для засвідчення 

відповідності продукції, мовою, яка може є зрозумілою для цього органу.  

У разі вмотивованого запиту виробникові достатньо надати частину 

технічної документації, яка стосується заявленої невідповідності і яка є 

необхідною для засвідчення того, як вирішувалось дане питання виробником. 

Отже, будь-яка вимога щодо перекладу технічної документації повинна 

обмежуватися цими частинами документації. У запиті може зазначатися 

крайній термін для отримання запитуваних документів в залежності від 

вимог відповідного технічного регламенту, дія якого поширюється на 

продукцію. Якщо орган державного ринкового нагляду обґрунтовує 

нагальність на основі безпосередньо серйозного ризику, може бути 

встановлено стисліший крайній термін надання технічної документації чи її 

частини. 

Уповноважений представник виробника зобов’язаний зберігати 

технічну документацію для надання на запит органу державного ринкового 

нагляду та співпрацювати з ними на їхню вимогу. 

Імпортер повинен перед введенням продукції в обіг пересвідчитись, що 

складена виробником технічна документація може бути надана відповідному 

органу державного ринкового нагляду на йо запит. Імпортер повинен 

співпрацювати з цим органом і на вмотивований запит він має надати цьому 

органу технічну документацію чи її частину, потрібну для засвідчення 

відповідності продукції. 

До обов’язків розповсюджувача не віднесено зберігання технічної 

документації виробника, тому орган державного ринкового нагляду не може 

вимагами надання такої документації розповсюджувачем продукції. 

Отже, складення технічної документації – це завжди обов’язок 

виключно виробника продукції, зберігати технічну документацію може 

виробник або його уповноважений представник, які надають цю 

документацію на запит органу державного ринкового нагляду, а імпортер 

продукції перед введенням в обіг продукції повинен пересвідчитись, що 

технічна документація складена виробником і знати місце, де вона 

зберігається, щоб на запит органу державного ринкового нагляду її надати. 

Спосіб надання виробником продукції інформації про місце зберігання 

технічної документації не регламентується технічними регламентами, тому 

виробник самостійно визначає яким чином він інформуватиме 

уповноваженого представника чи імпортера про місце зберігання технічної 

документації на продукцію. 



У ЄС діють такі самі правила як і в Україні стосовно складення, 

зберігання та надання на запит органам державного ринкового нагляду 

технічної документації на продукцію.  

 

 На відповідність якому технічному регламенту необхідно 

проводити оцінку відповідності, якщо вимоги до продукції є у декількох 

технічних регламентах? 

В Україні діє система оцінки відповідності, що регулюється Законом 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». 

Частиною першою статті 11 Закону визначено, що відповідність 

введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні 

продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до 

такої продукції, є обов'язковою. 

Згідно із статтею 25 Закону оцінка відповідності вимогам технічних 

регламентів здійснюється у випадках і шляхом застосування процедур оцінки 

відповідності, які визначені в таких технічних регламентах. 

Отже, якщо на продукцію поширюється дія декількох технічних 

регламентів, то оцінка відповідності повинна проводитись на відповідність 

тим технічним регламентам, які на таку продукцію поширюються і 

передбачають проведення оцінки відповідності. 

 

 Чому на сьогодні  не були усунені дублюючі нормативні 

вимоги для бізнесу, які ускладнюють його роботу? 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р 

схвалено Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року, метою якої є модернізація економіки України та забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, подолання технічних бар'єрів 

у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в 

результаті визнання системи технічного регулювання України на 

європейському та міжнародному рівні. 

План заходів з реалізації зазначеної Стратегії, що є додатком до неї, 

покликаний забезпечити створення нової системи технічного регулювання в 

Україні, яка б відповідала потребам сучасної ринкової економіки, 

гарантувала б безпечність продукції, що вводиться в обіг, забезпечувала б 

ефективне регулювання і поліпшення ділового середовища та сприяла б 

інтеграції України у світову економіку шляхом усунення технічних бар'єрів у 

торгівлі. 

Пунктом 5 зазначеного Плану заходів передбачено усім центральним 

органам виконавчої влади розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів 

України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства та видання 

нормативно-правових актів стосовно скасування регуляторних режимів, які 

дублюють режим технічного регулювання, та усунення додаткових вимог до 



нехарчової продукції, які не передбачені технічними регламентами і 

становлять технічні бар'єри у торгівлі. 

Таким чином, усі центральні органи виконавчої влади повинні були 

переглянути акти законодавства у своїй сфері відповідальності на предмет 

усунення регуляторних режимів, які дублюють режим технічного 

регулювання. 

 

 З 03.07.2020 року набирають чинності зміни до Закону 

України  «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а саме 

абзац 4 статті 32, який буде викладений в наступній редакції: "кожен 

працівник із числа не менш як половини їх штатного персоналу, 

відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має 

щонайменше річний сукупний досвід виконання робіт з оцінки 

відповідності протягом останніх трьох років». Яким чином буде 

підраховуватися «річний сукупний досвід роботи» кожного працівника 

(за кількістю робіт, витраченого часу згідно встановлених в ООВ норм 

часу чи інше)? 

На сьогодні Мінекономіки розробляється новий порядок призначення 

органів з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, який, 

зокрема передбачатиме форму довідки про сукупний досвід виконання 

кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за 

виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності 

протягом останніх трьох років.  

В зазначеній довідці необхідно буде зазначати, зокрема відомості про 

період, протягом якого кожним працівником із числа штатного персоналу 

виконувались роботи з оцінки відповідності – дату (число, місяць, рік) 

початку та завершення виконання робіт з оцінки відповідності. У разі, якщо 

працівник із числа штатного персоналу, відповідального за виконання 

завдань з оцінки відповідності, набував досвід з оцінки відповідності в 

іншому органі з оцінки відповідності, відомості зазначати буде не потрібно. 

Сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного 

персоналу робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, 

розраховуватиметься шляхом підсумовування періодів усіх проведених робіт 

з оцінки відповідності на підставі зазначених дат  початку та завершення цих 

робіт. Сукупний досвід, що набувався протягом трьох років, повинен бути не 

менш ніж 1 рік. У разі, якщо працівник із числа штатного персоналу набував 

досвід з оцінки відповідності в іншому органі з оцінки відповідності, 

додатково вказуватиметься сукупний досвід виконання ним робіт з оцінки 

відповідності, набутий в іншому(их) органі(ах) з оцінки відповідності із 

зазначенням найменування такого органу з оцінки відповідності.  

 

 Чи планується в Україні  створення компетентного органу, 

який би врегульовував питання і розбіжності між державними і 



європейськими процедурами  сертифікації, міг надати консультації та 

нормативні документи?  

Статтею 44 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» передбачено утворення секторальних (міжсектроральних) 

груп призначених органів з оцінки відповідності згідно з певними 

технічними регламентами. 

Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів мають право 

розробляти та ухвалювати документи, спрямовані на забезпечення 

узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами процедур 

оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери 

відповідальності зазначених груп. Призначені органи повинні застосовувати 

такі документи як загальні настанови. 

На даний час Мінекономіки утворено 1 міжсекторальну та 9 

секторальних груп органів з оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів: 

• Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 

приладів; 

• Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки; 

• Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки; 

• Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 

обладнання; 

• Технічного регламенту безпеки машин;  

• Технічного регламенту обладнання та захисту систем, 

призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах; 

• Технічного регламенту радіобладнання; 

• Технічного регламенту безпеки іграшок; 

• Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів; 

• Технічного регламенту простих посудин високого тиску. 

Зазначені технічні регламенти розроблені на основі відповідних актів 

законодавства ЄС і передбачають процедури оцінки відповідності, які є 

аналогічними тим процедурам, що визначені у відповідних актах 

законодавства ЄС. 

Отже, питання усунення можливих розбіжностей між українськими і 

європейськими процедурами оцінки відповідності можуть розглядатись 

відповідними секторальними та міжсекторальними групами призначених 

органів з оцінки відповідності, які можуть надавати пропозиції відповідним 

органам влади, відповідальним за певну сферу технічного регулювання, щодо 

внесення змін до технічних регламентів в частині приведення українських 

процедур оцінки відповідності до європейських. Також до завдань 

секторальних і міжсекторальних груп призначених органів з оцінки 

відповідності належить прийняття документів, які будуть обов’язковими до 

застосування усіма призначеними органами з оцінки відповідності, для 



узгодженого застосування ними на практиці відповідних процедур оцінки 

відповідності. 

 

 У виробника є акредитована лабораторія. Чи може виробник 

використовувати результати випробувань цієї лабораторії для оцінки 

відповідності вимогам технічних регламентів продукції власного 

виробництва? Чи може бути використана випробувальна лабораторія 

виробника для проведення робіт з оцінки відповідності вимогам 

технічних регламентів? 

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» акредитовані випробувальні лабораторії виробників можуть 

виконувати окремі роботи з оцінки відповідності продукції вимогам 

технічних регламентів, якщо  це передбачено відповідним технічним 

регламентом. 

На сьогодні окремими технічними регламентами передбачено 

випробування продукції акредитованою випробувальною лабораторією 

виробника без звернення до призначеного органу з оцінки відповідності 

(модулі А та С, а також А1, А2, та С1, С2 за бажанням самого виробника 

продукції). 

При цьому, акредитована випробувальна лабораторія виробника не 

підлягає призначенню, і вона повинна становити окрему та визначенучастину 

підприємства і не повинна брати участі у проектуванні, виробництві, 

постачанні, монтажі, використанні або обслуговуванні продукції, яку віна 

оцінює. 

Крім того, призначений орган з оцінки відповідності не може 

проводити випробування продукції в акредитованій випробувальній 

лабораторії виробника такої продукції і відповідно укладати угоди з такими 

випробувальними лабораторіями, оскільки це суперечитиме його 

незалежності від виробника продукції, що оцінюється призначеним органом з 

оцінки відповідності.  

 

Як знайти необхідний орган з оцінки відповідності? 

Чи існує в Україні сучасна інформаційна база даних українських 

призначених органів з оцінки відповідності та доступ до відповідної бази 

даних європейських нотифікованих органів? 

     Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності» Мінекономіки має забезпечити формування та ведення бази 

даних про технічні регламенти, реєстру призначених органів з оцінки 

відповідності та визнаних незалежних організацій, а також накопичення та 

систематизацію інформації, одержаної ним від призначених органів з оцінки 

відповідності, шляхом формування та ведення відповідних баз даних. 

     На виконання вимог цього Закону Мінекономіки забезпечено 

створення автоматизованої системи «Технічні регламенти», яка на сьогодні 



перебуває у дослідній експлуатації. Автоматизована система «Технічні 

регламенти» міститиме відомості, зокрема про: 

прийняття технічних регламентів, їх перегляд, внесення до них змін, 

визнання їх такими, що втратили чинність, чи їх скасування; 

переліки призначених органів з оцінки відповідності стосовно кожного 

технічного регламенту. 

Автоматизована система  повинна почати функціонувати як електронна 

база даних з 01.07.2020. 

     Наразі реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції 

вимогам технічних регламентів та Перелік призначених органів з оцінки 

відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів розміщено на веб-сайті Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі і сільського господарства України (рубрика «Діяльність», підрубрика 

«Технічне регулювання», розділ «Переліки призначених органів з оцінки 

відповідності»). 

Перелік нотифікованих органів ЄС за сферами діяльності розміщений 

на офіційному сайті Європейської Комісії за посиланням 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 

 

 В Європейському Співтоваристві, якщо продукція не 

змінювалася, жодних додаткових випробувань не вимагають і не 

проводять. У яких випадках необхідно проводити повторні 

випробування продукції, що повторно надається для проведення 

процедури сертифікації (оцінки відповідності)? 

    Відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям 

технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, 

їх застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на 

ринку або вводиться в експлуатацію в Україні, а також здійсненням 

добровільної оцінки відповідності регулюються Законом України "Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності" (далі – Закон). 

Відповідно до частини першої статті 11 Закону відповідність введеної в 

обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції 

вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої 

продукції, є обов’язковою, за винятком випадків, визначених у зазначених 

технічних регламентах та статті 12 цього Закону (перехідні періоди). 

Враховуючи зазначене, у разі якщо процедурами оцінки відповідності, 

визначеними певними технічними регламентами, передбачено проведення 

випробувань продукції для введення її в обіг, надання на ринку або введення 

в експлуатацію в Україні, такі вимоги повинні бути виконані. 

 

 В чому полягає відмінність процедур сертифікації та 

декларування? 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#n158


Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності»: 

- сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною 

(органом з оцінки відповідності), яке стосується продукції, процесів, послуг, 

систем або персоналу; 

- декларування відповідності - підтвердження відповідності першою 

стороною (виробником продукції, надавачем послуг тощо). 

Отже, відмінністю між сертифікацією та декларуванням є суб’єкт, який 

здійснює оцінку відповідності. 

 

Для кожного Технічного регламенту є перелік національних 

стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам. Як 

проводити оцінку відповідності, якщо відсутній стандарт для певної 

продукції? 

    Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі – Закон) відповідність 

введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні 

продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до 

такої продукції, є обов’язковою, за винятком випадків, визначених у 

зазначених технічних регламентах та статті 12 цього Закону (перехідні 

періоди). 

     Частиною третьою статті 11 Закону встановлено, що технічним 

регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції 

національним стандартам, перелік яких затверджений відповідним 

державним органом, або їх частинам надає презумпцію відповідності такої 

продукції вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються 

цими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті. 

     Разом з цим, відповідно до частини восьмої статті 11 Закону 

виробники мають право приймати інші рішення для задоволення вимог 

технічних регламентів, крім застосування стандартів з переліку національних 

стандартів. 

    Отже, у разі відсутності у відповідному переліку національного 

стандарту на певну продукцію, для перевірки виконання вимог відповідного 

технічного регламенту її оцінка відповідності такої може бути проведена 

виробником та/або органом з оцінки відповідності із застосуванням існуючих 

технічних специфікацій на цю продукцію або власних розроблених методик 

випробувань. 

 

 В якій формі відбувається добровільна оцінка відповідності 

продукції ? 

Здійснення добровільної оцінки відповідності регулюється Законом 

України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", відповідно до 

статті 24 якого добровільна оцінка відповідності здійснюється органом з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#n158


оцінки відповідності на добровільних засадах на умовах, визначених 

договором між заявником і таким органом, в будь-яких формах, включаючи 

випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, 

та на відповідність будь-яким заявленим вимогам. 

 

 З 01 липня 2019 року Закон України «Про енергетичну 

ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію 

енергетичної ефективності. Де ознайомитися з нормативно-правовими 

актами цього закону? 

Із Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» та 

нормативно-правовими актами, прийнятими для реалізації його положень 

можна ознайомитися на сайті Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України (Держенергоефективності), адреса веб-сайту: 

https://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification 

 

 Який Державний орган регламентує сертифікацію продукції 

аерокосмічного призначення та у яких країнах визнаються результати 

його діяльності? 

Загальні правові засади здійснення космічної діяльності в Україні під 

юрисдикцією України та поза її межами регулюються Законом України "Про 

космічну діяльність". 

Державне космічне агентство України є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику 

у сфері космічної діяльності. 

Відповідно до покладених на ДКА завдань воно здійснює заходи щодо 

розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки 

України (УкрССКТ), забезпечує суб’єкти космічної діяльності в Україні 

необхідною нормативною документацією. 

 

 Яким вимогам повинна відповідати продукція вітчизняного 

виробника, для можливості маркування Знаком відповідності вимогам 

Європейського Союзу (СЕ)? Яка процедура маркування? Яке має бути 

маркування на продукції, яку випускають вітчизняні виробники при 

наданні її на ринок Європи? 

Основний принцип правил Європейського Союзу щодо продукції 

полягає в тому, що незалежно від походження вона повинна відповідати 

застосовному гармонізованому законодавству Союзу при введенні в обіг на 

території ЄС. До продукції, виготовленої в Європейському Союзі, та 

продукції з країн поза межами ЄС, ставлення однакове. 

Знак CE означає відповідність продукції законодавству ЄС, яке 

застосовується до цієї продукції та вимагає маркування знаком CE. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19
https://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification


Він наноситься на продукцію, яка вводиться в обіг на ринку ЄС, ЄЕЗ та 

Туреччини, незалежно від того, де вона виробляється. 

Регламент EC № 765/2008 встановлює загальні принципи, що 

регламентують маркування знаком CE, у той час як Рішення № 768/2008/ЕС 

регламентує правила його нанесення. 

Знак CE наноситься виробником (який є або не є резидентом Союзу) 

або його уповноваженим представником, який є резидентом Союзу. 

Наносячи знак CE виробник заявляє під свою виключну 

відповідальність, що продукція відповідає всім застосовним законодавчим 

вимогам Союзу та успішне виконання необхідних процедур оцінки 

відповідності. 

Знак CE має бути нанесений до того, як будь-яка продукція, на яку 

повинен бути нанесений цей знак, буде введена в обіг, якщо інше не 

передбачено конкретним гармонізованим законодавством Союзу. 

Якщо на продукцію поширюються кілька актів законодавства ЄС, які 

передбачають нанесення знака CE, цей знак означає, що ця продукція 

відповідає положенням всіх цих актів. 

Продукція не може бути маркована знаком CE, якщо не неї не 

поширюється гармонізоване законодавство Союзу, яке передбачає його 

нанесення. 

Більш детальну інформацію щодо маркування знаком СЕ та вимог ЄС у 

сфері технічного регулювання можна отримати з Блакитної настанови, яка 

розміщена на сайті Мінекономіки. 

 

 Які основні вимоги до форми знака відповідності технічним 

регламентам ? 

Статтею 29 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

передбачено, що у випадках, визначених у технічних регламентах, на 

продукцію повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам 

(далі – знак відповідності), форма та опис якого установлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Наразі форма, опис знака відповідності, правила та умови його 

нанесення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 № 1184. 

Описом знака відповідності встановлено, що знак відповідності має 

форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено 

стилізоване зображення трилисника. Зображення знака відповідності може 

бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. 

Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо 

інше не передбачено відповідним технічним регламентом.У разі зменшення 

або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані 

пропорції його форми. 

Певними технічними регламентами може бути передбачено 

застосування знака відповідності, що має іншу форму, ніж встановлена 



Кабінетом Міністрів України. У таких випадках форма та/або опис знака 

відповідності встановлюється у технічних регламентах.  

Наприклад, для пересувного обладнання, що працює під тиском, 

обладнання та захисних систем призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, морського обладнання, а для деяких 

категорій засобів вимірювальної техніки, маркуванням відповідності таких 

засобів вимогам технічних регламентів є знак відповідності, який має іншу 

форму 

Знак відповідності наноситься перед уведенням продукції в обіг та 

може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим знаком, що 

вказує на особливий ризик або використання, а також ідентифікаційним 

номером призначеного органу з оцінки відповідності, у форматі UA.TR.YYY 

або YYY, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва. 

 

 Чи достатньо, якщо знак відповідності наносити лише на 

паспорт виробу або на його пакування, без нанесення на сам виріб, адже 

часто нанесення маркування на виріб є недоцільним через значне 

зростання його вартості? (особливо гостро це питання для виробів 

невеликих розмірів та дешевих виробів та інш.)  

Статтею 29 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

передбачено, що у випадках, визначених у технічних регламентах, на 

продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних 

регламентах, повинен наноситися знак відповідності. 

Нанесенням знака відповідності на продукцію вважається також 

нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт згідно 

з правилами та умовами нанесення знака відповідності, визначеними у 

відповідних технічних регламентах, а в разі якщо в певних технічних 

регламентах, такі правила та умови не визначені, - згідно з правилами та 

умовами нанесення знака відповідності, затвердженими Кабінетом Міністрів 

України. 

Відповідно до правил та умов нанесення знака відповідності, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 

знак відповідності наноситься на продукцію або на її табличку з технічними 

даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі 

коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, знак 

відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі 

документи передбачені відповідним технічним регламентом.  

Ураховуючи зазначене, при нанесенні знаку відповідності необхідно 

керуватися безпосередньо вимогами щодо його нанесення визначеними у 

технічних регламентах, а у разі відсутності у технічних регламентах правил 

та умови його нанесення застосовуються вимоги, визначені вищезазначеною 

постановою Уряду.  

 



 Де я в Україні можу отримати документи на маркування 

продукції знаком СЄ. Продукція  електротехнічна промислового 

призначення? 

Правовідносини щодо підтвердження відповідності продукції вимогам 

законодавства ЄС регулюються безпосередньо законодавством ЄС, зокрема 

Рішенням № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 

2008 року про спільні рамки реалізації продукції і скасовує Рішення Ради 

93/465/ЕЕС.  

Так, згідно з Рішенням, проведення оцінки відповідності продукції 

вимогам законодавства ЄС, коли вимагається залучення третьої сторони, 

покладається на орган з оцінки відповідності, який був офіційно призначений 

(нотифікований) своїм національним органом влади на здійснення певних 

процедур оцінки відповідності згідно з відповідним законодавством ЄС 

(директивою або регламентом). Такі органи називаються "нотифікованими 

органами".  

Нотифіковані органи беруть на себе обов’язки у сферах суспільного 

інтересу і, відтак, повинні залишатись підзвітними компетентним 

національним органам влади. Щоб бути нотифікованим, орган повинен бути 

юридичною особою, зареєстрованою на території Держави-члена, і, таким 

чином, підпадати під дію її юрисдикції. Перелік таких нотифікованих органів 

за сферами діяльності розміщений на офіційному сайті Європейської Комісії 

за посиланням http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/. 

Ураховуючи зазначене, в Україні відсутні органи з оцінки 

відповідності, які нотифіковані в ЄС для проведення оцінки відповідності 

продукції вимогам законодавства ЄС. 

 

  Які вимоги до маркування продукції, яка відповідає 

вимогам технічних регламентів? 

В Україні створена система оцінки відповідності, що регулюється 

Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», стаття 

11 якого передбачає, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або 

введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних 

регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов'язковою. 

Технічний регламент – це нормативно-правовий акт, в якому визначено 

характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи 

виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання 

яких є обов'язковим. Він може також включати або виключно стосуватися 

вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в 

тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу 

виробництва. 

Цілями прийняття технічних регламентів є, зокрема, захист життя та 

здоров'я людей та запобігання підприємницькій практиці, що вводить 

споживача (користувача) в оману. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando


Статтею 29 Закону, зокрема, встановлено, що у випадках, визначених у 

технічних регламентах, які передбачають застосування процедур оцінки 

відповідності, на продукцію та/або на інші об’єкти, що визначені такими 

технічними регламентами (табличку з технічними даними, пакування, 

супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності 

технічним регламентам. Нанесенням знака відповідності технічним 

регламентам на продукцію вважається також нанесення цього знака на будь-

який інший, ніж сама продукція, об’єкт, який визначений у відповідному 

технічному регламенті. 

Статтею 30 Закону передбачено, що знак відповідності технічним 

регламентам повинен наноситися лише виробником або його уповноваженим 

представником лише на продукцію, для якої його нанесення передбачене 

конкретними технічними регламентами, та не повинен наноситися на будь-

яку іншу продукцію. Виробник шляхом нанесення знака відповідності 

технічним регламентам ним самим або його уповноваженим представником 

вказує на те, що він бере на себе відповідальність за відповідність продукції 

всім вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені у 

відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака 

відповідності технічним регламентам. 

Отже, у разі, якщо на продукцію поширюється дія технічного 

регламенту, яким передбачено нанесення на продукцію знака відповідності 

технічним регламентам, то його нанесення на таку продукцію є 

обов’язковим. 

Крім того, більшість технічних регламентів містять вимоги щодо 

зазначення на маркуванні продукції типу, номера партії чи серійного номера 

або іншого елемента, який дає змогу ідентифікувати продукцію, а також 

найменування або зареєстрованого комерційного найменування чи 

зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і послуг) та контактної 

поштової адреси виробника продукції та її імпортера, які наводяться згідно з 

вимогами закону про порядок застосування мов. 

 

 Яким чином відбувається визнання в Україні результатів 

робіт з оцінки відповідності продукції, які були проведені в країнах 

Європейського Союзу? Чи передбачена в Україні процедура визнання 

сертифікатів з оцінки відповідності, яку було проведено в країнах 

Європейського Союзу? Чи є прецеденти такого визнання, чи є діючі 

договори про взаємне визнання сертифікатів з оцінки відповідності? Чи 

є інший механізм з визнання робіт з оцінки відповідності? За яких умов 

сертифікати, видані органами з оцінки відповідності, акредитованими 

Національним агентством з акредитації України, будуть сприйматись на 

одному рівні з сертифікатами, виданими органами з оцінки відповідності 

ЄС? 



Питання визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за 

межами України, регулюються статтею 45 Закону України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" (далі – Закон). 

Так, частиною першою зазначеної статті встановлюється загальний 

принцип визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами 

України, який застосовується для усіх способів визнання, – результати 

оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, проведеної в іншій 

державі, приймаються і визнаються в Україні, якщо застосовані в цій державі 

процедури оцінки відповідності (навіть якщо вони відрізняються від 

українських процедур) забезпечують такий самий рівень відповідності 

вимогам відповідних технічних регламентів, як і українські процедури 

оцінки відповідності. 

Частинами другою та третьою вищезазначеної статті Закону визначені 

способи прийняття та визнання результатів оцінки відповідності, проведеної 

за межами України. 

Так, результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, 

документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, 

проведеної в іншій державі, визнаються і приймаються в Україні без 

проведення будь-яких додаткових процедуру разі, якщо між Україною та 

іншою державою укладено міжнародний договір України про взаємне 

визнання результатів робіт з оцінки відповідності. 

Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі" Розділу ІV "Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) 

спрямована на подолання технічних бар’єрів у торгівлі промисловою 

(нехарчовою) продукцією між Україною та ЄС. Це важлива умова для 

ефективного функціонування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 

між Україною та ЄС, наближення українських виробників промислової 

продукції до ринку ЄС та нарощення експорту товарів з високою доданою 

вартістю з України.  

Згідно із статтею 56 зазначеної Угоди Україна має забезпечити 

відповідність з технічними регламентами ЄС, системами стандартизації, 

метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС 

та дотримуватися принципів і практик, викладених у діючих регламентах ЄС.  

Для цього потрібно:  

i) імплементувати відповідні положення acquis ЄС;  

ii) здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи з 

метою укладення Угоди АСАА;  

iii)  запровадити ефективну та прозору адміністративну систему.  

Стаття 57 передбачає, що Угода АСАА буде додана як Протокол до 

Угоди про асоціацію та поступово поширюватиметься на усі сектори з 

Додатку ІІІ. Підписання Угоди АСАА відбудеться після повного проведення 

оцінки стану наближення законодавства України у пріоритетних секторах 



промислової продукції, відповідних стандартів та інфраструктури до норм та 

правил ЄС і надання позитивного офіційного висновку з боку ЄС. 

На виконання положень Угоди про асоціацію Україна вживає 

необхідних заходів щодо підготовки до підписання Угоди АСАА в трьох 

пріоритетних секторах української промисловості (низьковольтне 

обладнання, електромагнітна сумісність, машини). 

З цією метою українською стороною прийнято відповідні закони, 

технічні регламенти, стандарти та затверджено їх переліки, а також створено 

інфраструктуру призначених органів з оцінки відповідності, підготовлено 

відповідні порівняльні таблиці щодо українського та європейського 

законодавства, які передані Європейській стороні, а також надані відповідні 

роз’яснення щодо окремих положень українського законодавства тощо. 

Європейською стороною було здійснено перевірку стану наближення 

українських законодавчих актів до відповідних актів європейського 

законодавства у вищезазначених секторах і надано в цілому позитивну 

оцінку. 

Українська сторона продовжує вживати усі необхідні заходи з тим, щоб 

підписати Угоду АСАА як найшвидше в перших пріоритетних секторах 

промислової продукції. 

Існує інший спосіб визнання в Україні результатів робіт з оцінки 

відповідності, проведених в інших державах, а саме: результати оцінки 

відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) 

вимогам технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими 

органами з оцінки відповідності, можуть визнаватися на підставі укладених з 

такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності, за 

умови якщо: 

національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки 

відповідності як в Україні, так і в іншій державі, є членами міжнародної або 

регіональної організації з акредитації та/або уклали угоду про взаємне 

визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з 

оцінки відповідності; 

призначений орган на підставі результатів оцінки відповідності 

(протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної 

іноземним акредитованим органом з оцінки відповідності, застосовує 

процедуру оцінки відповідності або її частину та видає документ про 

відповідність, передбачений цією процедурою, під свою відповідальність. 

Отже, зважаючи на вимоги національного законодавства, український орган з 

оцінки відповідності, призначений в установленому порядку на проведення 

оцінки відповідності продукції вимогам відповідного технічного регламенту, 

в першу чергу повинен провести аналіз забезпечення застосованих в іншій 

державі процедур оцінки відповідності певної продукції такого ж самого 

рівня відповідності певної продукції вимогам відповідних технічних 

регламентів, як і українські процедури оцінки відповідності. 



У разі позитивних результатів проведеного аналізу, український 

призначений орган з оцінки відповідності повинен отримати інформацію від 

іноземного органу з оцінки 

відповідності про наявність у нього акредитації у відповідній сфері та 

перевірити, чи національний орган з акредитації, який акредитував такий 

іноземний орган з оцінки відповідності є членом міжнародної або 

регіональної організації з акредитації та/або уклав угоду про взаємне 

визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з 

оцінки відповідності. 

Лише при дотриманні вищезазначених умов призначений орган з 

оцінки відповідності має право укладати з іноземним акредитованим органом 

з оцінки відповідності угоду (договір) про визнання результатів робіт з 

оцінки відповідності. 

Що стосується умов таких угод (договорів), то вони визначаються за 

домовленістю сторін. 

На сьогодні в Україні існують призначені органи з оцінки 

відповідності, які уклали з іноземними органами такі договори, на підставі 

яких застосовують певну процедуру оцінки відповідності або її частину та 

видають документ про відповідність, передбачений цією процедурою, під 

свою відповідальність. 

 

 Для вітчизняного виробника, щоб реалізовувати свою 

продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринку, необхідно пройти 

процедуру оцінки відповідності як в Україні так і Європейському союзі. 

Чи можливо прийняти рішення на законодавчому рівні щодо реалізації 

продукції вітчизняного виробника на внутрішньому ринку України без 

оцінки її відповідності призначеними в Україні органами, якщо така 

продукція пройшла процедуру оцінки відповідності в органі оцінки 

відповідності Європейського Союзу без додаткових умов (міжнародних 

договорів про взаємовизнання та інше)? 

     Частиною першою статті 11 Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» визначено, що відповідність введеної в 

обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції 

вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої 

продукції, є обов'язковою, за винятком випадків, визначених у зазначених 

технічних регламентах та статті 12 цього Закону (стаття 12 Закону визначає 

особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів).\ 

    Продукція, яка пройшли процедуру оцінки відповідності в ЄС, 

оцінювалась на відповідність вимогам європейського законодавства, а не 

українського, тому не може вважатися такою, що відповідає національним 

вимогам.  

Питання визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за 

межами України, регулюються статтею 45 Закону, яка не передбачає 

одностороннього визнання результатів робіт з оцінки відповідності 



продукції, проведеної в інших державах (визнання маркування знаком СЕ, 

документів по відповідність, виданих в ЄС, тощо). 

    Положення статті 45 Закону узгоджуються із статтею 6 Угоди ТБТ 

СОТ, згідно з якою, зокрема, членам СОТ рекомендується у разі вимоги 

іншого члена СОТ доброзичливо вступати у переговори для укладення угод 

про взаємне визнання результатів оцінки відповідності кожного з них.  

     Європейський Союз реалізує на практиці відповідні положення 

статті 6 Угоди ТБТ СОТ, зокрема, шляхом укладання Угод АСАА. 

Усвідомлюючи важливість усунення технічних бар’єрів у торгівлі, 

Мінекономіки здійснюються підготовчі заходи до підписання Угоди АСАА, 

зокрема щодо узгодження національного горизонтального та секторального 

законодавства із законодавством ЄС, прийняття відповідних європейських 

стандартів, здійснення необхідних адміністративних та інституційних 

реформ, створення інфраструктури якості. 

     Укладення Угоди АСАА з ЄС є стратегічним завданням для 

розвитку економіки нашої держави, оскільки ця Угода передбачатиме, що 

торгівля товарами в секторах, що будуть нею охоплені, проводитиметься на 

тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі між державами-членами ЄС. 

    Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні 

визнається принцип верховенства права. 

Елементом верховенства права є принципи рівності і справедливості, 

правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки 

інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче 

призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної 

частини Рішення Конституційного Суду України від 22.09. 2005 № 5-

рп/2005). 

    Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства; укладення міжнародних договорів, 

які суперечать Конституції України можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України. 

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про 

міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України 

підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм 

міжнародного права. 

Принцип "pacta sunt servanda" (договори повинні виконуватися), який 

встановлює обов'язковість сумлінного виконання договорів сторонами, які їх 

уклали, є одним із ключових принципів міжнародного права. 

     Ураховуючи зазначене, Мінекономіки вважає, що впровадження в 

Україні одностороннього визнання результатів робіт з оцінки відповідності, 

проведених в інших державах, зокрема в ЄС, по-перше, суперечить Угоді про 

асоціацію, а по-друге, негативно вплине на розвиток вітчизняного 

виробництва, що є важливим для підвищення рівня національної економіки. 

 



 Чому в країнах ЄС не визнаються  сертифікати, видані 

українськими органами з оцінки відповідності? 

Визнання українських результатів оцінки відповідності в ЄС буде 

можливим після підписання сторонами Угоди про оцінку відповідності та 

прийнятність промислової продукції (АСАА) в якості протоколу до Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС та після повного узгодження галузевого 

та горизонтального законодавства України, інституцій та стандартів з 

галузевими і горизонтальними законодавством, інституціями та стандартами 

ЄС.  

Приєднання України до Угоди АСАА надасть можливість продукції, 

яка охоплена цією Угодою та походить з України, надаватися на 

внутрішньому ринку ЄС без проходження додаткових процедур оцінки 

відповідності. 

 

 Які переваги дає підписання угоди АСАА для національних 

виробників продукції? 

Укладення Угоди АСАА означатиме, що: 

• торгівля товарами між Україною та ЄС (а також Швейцарією, 

Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном) в охоплених цією Угодою 

секторах  буде здійснюватись на тих самих умовах, що 

застосовуються у торгівлі товарами між державами-членами ЄС; 

• результати робіт з оцінки відповідності українських органів з 

оцінки відповідності визнаватимуться в ЄС, буде усунена 

необхідність проходження дублюючих (повторних) процедур 

оцінки відповідності в ЄС, українські виробники отримають 

право маркувати свою продукцію європейським знаком СЄ; 

• потенційно результати оцінки відповідності українських органів 

для окремих видів продукції можуть також визнаватись і в США, 

Канаді, Японії, Австралії, Японії, Новій Зеландії та Туреччині. 

Отже, у разі укладення Угоди АСАА дозволить значно спростити 

доступ української продукції на міжнародний ринок без проходження 

дублюючих процедур оцінки відповідності, таких наприклад як 

випробування та сертифікація. Що у свою чергу дозволить значно підвищити 

конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках. 

 

 Чи підлягають сертифікації в ЄС 3D принтери та продукція, 

яка на них друкується? Які органи в Україні займаються сертифікацією 

вказаної продукції? 

В залежності від конструкції 3D принтерів на них може поширюватися 

дія Директив Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 

щодо: 

- машин і механізмів;  



- про обмеження використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні;  

- про надання на ринку електричного обладнання, призначеного для 

використання в певних межах напруги;  

- стосовно електромагнітної сумісності. 

Але наприклад, якщо 3D принтер призначений для випромінювання 

та/або приймання радіохвиль, то на нього поширюється також дія Директиви 

про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок 

радіообладнання.  

На продукцію, що надрукована на 3D принтерах, поширюється дія 

Директиви щодо загальної безпеки продукції. Але можливі інші випадки, 

наприклад якщо надрукована: 

- іграшка – Директива про безпеку іграшок;  

- медичний виріб – відповідні директиви ЄС щодо медичних виробів. 

Правовідносини щодо оцінки відповідності продукції вимогам 

законодавства ЄС регулюються безпосередньо законодавством ЄС. Щоб бути 

нотифікованим органом з оцінки відповідності, такий орган повинен бути 

юридичноюособою, зареєстрованою на території Держави-члена, і, таким 

чином, підпадати під дію її юрисдикції. Ураховуючи зазначене, в Україні 

відсутні органи з оцінки відповідності, які нотифіковані в ЄС для проведення 

оцінки відповідності продукції вимогам законодавства ЄС. 

 

 Які основні вимоги законодавства ЄС до продукції що 

поставляється з країн, що не є членами ЄС? Якими законодавчими 

актами України та країн ЄС встановлені вимоги до продукції, яку 

підприємство-виробник планує експортувати до країн ЄС? Які 

покрокові дії для здійснення безперешкодного експорту зварних 

металевих конструкцій в країни-члени Євросоюзу? Яким чином 

розмістити продукцію українського виробника на ринку ЄС та як ввести 

її в експлуатацію? Чи існують загальні рекомендації, які містять вимоги 

до продукції, яка потрапляє на ринок ЄС? 

    Основний принцип правил Європейського Союзу щодо продукції 

полягає в тому, що незалежно від походження вона повинна відповідати 

застосовному гармонізованому законодавству Союзу при введенні в обіг на 

території ЄС.  

    До продукції, виготовленої в Європейському Союзі, та продукції з 

країн поза межами ЄС, ставлення однакове. 

    Інформацію про регламенти, директиви, рішення та інші акти 

законодавства ЄС можна знайти за посиланням  

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html . 

    Перелік вимог ринку ЄС для кожної конкретної продукції за кодом 

товару TARIC code (консультації та довідки щодо коду товару надають 

експерти торгово-промислових палат) можна знайти також на сайті Trade 

Helpdesk: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ . 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/


    Є особливий вид актів законодавства ЄС, які є технічними 

регламентами ЄС, а їх дія поширюється на нехарчову та 

несільськогосподарську продукцію, тобто промислову продукцію. 

Законодавство ЄС, яке стосується цієї продукції, називається гармонізоване 

законодавство ЄС. 

    Фундаментальною особливістю значної частини гармонізованого 

законодавства ЄС є обмеження законодавчої гармонізації низкою суттєвих 

вимог, які становлять суспільний інтерес. Ці вимоги пов'язані з охороною 

здоров'я та безпекою користувачів (зазвичай споживачів та працівників), але 

можуть охоплювати також інші фундаментальні вимоги (наприклад, захист 

власності, обмеженість ресурсів або захист навколишнього середовища). 

     До конкретної продукції одночасно можуть бути застосовні кілька 

актів гармонізованого законодавства ЄС, оскільки для того, щоб охопити всі 

відповідні суспільні інтереси, повинні застосовуватись суттєві вимоги різних 

актів. 

Суттєві вимоги визначають результати, які повинні бути досягнуті, або 

ризики, які мають бути враховані, але не визначають технічні рішення для 

здійснення цього. Точне технічне вирішення може бути надане стандартом 

або іншими технічними специфікаціями за вибором виробника. Ця гнучкість 

дозволяє виробникам вибирати спосіб задоволення вимог. Вона, наприклад, 

також дозволяє адаптувати матеріали та дизайн продукції до технологічного 

прогресу. 

      Деякі акти гармонізованого законодавства ЄС передбачають оцінку 

відповідності продукції встановленим вимогам. 

Відповідальність за проведення оцінки відповідності покладається на 

виробника. Однак, якщо це вимагається відповідним законодавством, до 

процедури оцінки відповідності повинна бути залучена третя сторона. 

   Існує три можливості: 

- залучення третьої сторони не вимагається. Це може стосуватись 

випадку, коли декларації (яка супроводжується відповідними технічними 

експертизами та документацією) виробника достатньо, щоб забезпечити 

відповідність конкретної продукції відповідним законодавчим вимогам. У 

цьому випадку виробник сам здійснює всі необхідні контрольні заходи та 

перевірки й складає технічну документацію, а також забезпечує відповідність 

процесу виробництва. 

- оцінка відповідності здійснюється із залученням внутрішнього 

акредитованого органу з оцінки відповідності, який є частиною організації 

виробника.  

- із залученням третьої сторони, тобто зовнішнього органу з оцінки 

відповідності.  

   Інформація про нотифіковані органи (місцезнаходження, сфера 

нотифікації, контактні дані)  стосовно кожного акту гармонізованого 

законодавства ЄС розміщується у базі даних NANDO за посиланням 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main . 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main


   Відповідно до вимог деяких актів секторального гармонізованого 

законодавства ЄС продукція для її розміщення на ринку ЄС повинна бути 

маркована знаком «СЕ». 

Маркування CE є видимим наслідком усього процесу, що включає 

оцінку відповідності в широкому розумінні, та означає, що виробник заявляє 

про свою продукцію як про таку, що відповідає гармонізованому 

законодавству ЄС. 

   Регламент (EC) № 765/2008 встановлює визначення, формат та 

загальні принципи, що регламентують маркування знаком CE. Рішення № 

768/2008/ЕС передбачає процедури оцінки відповідності, наслідком 

виконання яких є нанесення цього знака. 

   У належним чином обґрунтованих випадках акт гармонізованого 

законодавства, може передбачати маркування іншим знаком замість 

маркування знаком CE. Наприклад, директива щодо морського обладнання 

передбачає маркування особливим знаком відповідності, а не знаком CE, у 

зв’язку із застосуванням міжнародної угоди, яка передбачає маркування саме 

таким знаком. 

   Наносячи знак CE, виробник заявляє під свою виключну 

відповідальність (і незалежно від того, чи була залучена до процесу оцінки 

відповідності третя сторона) за відповідність усім правовим вимогам для 

отримання права на маркування знаком CE. 

Інші знаки, не передбачені гармонізованим законодавством ЄС, можуть 

використовуватись по мірі того, що вони сприяють захисту суспільних 

інтересів, а їх нанесення не погіршує видимість, розбірливість та значення 

знака CE. Нанесення додаткових маркувань (таких як захищена торговельна 

марка виробника або інші приватні/національні маркування) допускається за 

умови, що такі маркування не створюватимуть плутанини з маркуванням 

знаком CE. Ця плутанина може стосуватись або значення, або форми знака 

CE. 

   У цьому відношенні інші маркування, додаткові до маркування 

знаком CE, повинні виконувати функції, відмінні від маркування знаком CE. 

Таким чином, вони мають забезпечувати додану вартість, означаючи 

відповідність цілям, які відрізняються від цілей, пов’язаних з маркуванням 

знаком CE (наприклад, аспекти охорони навколишнього середовища, на які 

не поширюється застосовне гармонізоване законодавство ЄС). 

Більше того, кілька актів гармонізованого законодавства ЄС 

передбачають маркування додатковими знаками, які є доповнюючими та не 

дублюють маркування знаком CE. 

Піктограми або інші маркування, які позначають, наприклад, категорію 

використання, відповідно до деяких актів гармонізованого законодавства ЄС 

доповнюють маркування знаком CE, але не є його частиною чи заміною. 

Деякими прикладами є: 

• енергетичне маркування ЄС для продукції, пов’язаної з 

енергоспоживанням; 



• особливе маркування вибухозахисту, яке вимагається для 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах; 

• особливий знак відповідності (у вигляді корабельного штурвала) 

у Директиві щодо морського обладнання (замість маркування знаком CE); 

• ідентифікатор класу обладнання, яке вимагається для радіо-

обладнання (Клас 2); 

• маркування «Pi», яке вимагається для пересувного обладнання, 

що працює під тиском (замість маркування знаком CE); 

• додаткове метрологічне маркування, яке вимагається для 

вимірювальних інструментів та неавтоматичних зважувальних приладів. 

У рамках процедури оцінювання відповідності, передбаченої належним 

законодавством, виробник повинен заповнити декларацію ЄС про 

відповідність. Ця декларація повинна містити всю необхідну інформацію про 

законодавчі акти, згідно з якими її складено, а також про виробника, 

уповноважений орган, якщо потрібно, про продукт, і де належить – 

посилання на гармонізовані стандарти або інші нормативні документи. 

Виробник зобов’язаний: 

- провести оцінювання відповідності; 

- зібрати технічну документацію; 

- скласти декларацію ЄС про відповідність; 

- де належить, позначити товар маркуванням «CE». 

Виробники повинні підготувати технічну документацію, обумовлену 

директивами, для оцінювання відповідності продукції висунутим до неї 

вимогам, а також для оцінювання ризику. Цю документацію та декларацію 

ЄС про відповідність слід надати відповідним національним органам на 

вимогу. 

Загальні рекомендації, які містять вимоги до продукції, яка потрапляє 

на ринок ЄС, містяться в європейському документі Blue Guide, розміщеному 

на сайті Мінекономіки. («Діяльність» - «Технічне регулювання» - «Загальна 

інформація щодо сфери технічного регулювання»). 

 

 Чи готові споживачі Європи  купувати продукцію 

українських виробників та чи буде вона конкурентоспроможною? 

Сьогодні більше ніж 15 000 українських компаній мають право 

експортувати до ЄС. Провідні ринки для нас – це Польща (20 %), Італія 

(15%), Німеччина (13%), Угорщина (10%) і Нідерланди (10%). 

На всі ці питання можна відповісти в ході дослідження ринку, яке 

полягає у глибокому, всебічному аналізі аналітичних, економічних, 

статистичних даних з відкритих джерел.  

Насамперед, з чого слід почати майбутньому експортеру -  це вивчення 

свого потенційного споживача (попиту).   

Отримавши такі вихідні дані, слід провести більш глибокий аналіз 

ринку, який дасть відповідь на питання щодо конкуренції, та про ціни.  



Безперечно, здійснити такий аналіз можна самостійно, більше того, 

володіючи принаймні базовим рівнем англійської мови, в умовах 

розвиненості мережі Інтернет, вивчення ринку не є завданням надто 

складним. Однак, зважаючи на важливість отримання об’єктивної та 

максимально ємної інформації, більш доцільним є звернення до 

спеціалізованих організацій, що, з огляду на їхній досвід і напрацьовані 

контакти, допоможуть реалізувати поставлену задачу і нададуть реальну 

оцінку можливості збільшити прибуток за рахунок експорту товару до 

обраної країни. 

Враховуючи можливі особливості внутрішнього законодавства країни, 

до якої планується експорт, поряд з вивченням ринку, слід проаналізувати 

законодавчі вимоги, встановлені для вашого товару країною-імпортером. 

Такий аналіз має бути проведений з метою визначення необхідних у 

подальшому «обсягів адаптації», оскільки, як правило, вітчизняні вимоги 

відрізняються від тих, що встановлені країною-імпортером.  

У разі вашої впевненості у тому, що ваш товар матиме попит і ви у 

змозі забезпечити дотримання вимог, встановлених країною-імпортером, 

наступним кроком має стати пошук потенційних партнерів. 

Найбільш швидкий та зручний спосіб пошуку контрагентів, які 

потенційно можуть закуповувати ваш товар, — аналіз мережі Інтернет. Для 

налагодження безпосередніх контактів можна скористатися розсилкою листів 

із пропозиціями про співпрацю та телефонними переговорами або  Skype-

конференціями. 

Крім того, як показує практика, доволі ефективним є відвідування 

різноманітних профільних виставок, як у країні-імпортері, так і в тих країнах, 

де потенційно можлива наявність зацікавлених покупців.  

Тому, перш ніж дійти згоди з потенційним партнером, рекомендуємо 

здійснити моніторинг усіх можливих джерел на предмет його діяльності. 

Крім того, як правило, буде доцільним укладати перші контракти на 

невелику партію товару, втрата якої не принесе значних збитків, проте зможе 

дати уявлення про надійність вашого партнера та можливості подальшої 

співпраці з ним.  

Також сучасна практика свідчить про те, що чимало експортерів 

звертаються до послуг приватних детективних агентств, які встановлюють 

надійність контрагентів за допомогою власних джерел. Звичайно, у випадку 

експорту невеликих партій товарів, послуги детективних агентств можуть 

вимагати значної частини бюджету операції, проте в даному випадку: краще 

витратити частину, ніж втратити все.  

Отже, без належної інформаційної підготовки, експортер ризикує, як 

мінімум, понести збитки у вигляді недоотримання прибутку, а як максимум 

— отримати зобов’язання по сплаті штрафних санкцій або навіть понести 

кримінальну відповідальність. 

Правильно ж проведена робота щодо аналізу зазначених чинників 

допоможе мінімізувати можливі ризики. 



Річ у тім, що європейський ринок доволі великий і різноманітний, 

враховуючи споживчі властивості кожної окремої країни ЄС, український 

експортер зможе знайти для себе найбільш сприятливі умови для реалізації 

його товару. 

 

 Експортуючи свою продукцію (каву натуральну) у країни 

Європейського Союзу, в нас виникли питання щодо наявності 

протоколів випробувань за показниками безпеки. Зокрема, 

законодавство Євросоюзу вимагає визначення такого показника, як 

акриламід (є сильним токсином).В Україні відсутня випробувальна 

лабораторія, яка уповноважена на проведення випробувань на вміст 

акриламіду. В Україні відсутні нормативні документи та методика 

випробування на вміст акриламіду. Яким чином слід вирішувати дане 

питання? 

Відсутність в Україні випробувальних лабораторій, які можуть 

проводити випробування кави щодо визначення вмісту у ній акриламіду, 

може пояснюватись тим, що наразі в Україні відсутні стандарти на методи 

випробувань продукції за цим показником. 

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні визначені 

Законом України «Про стандартизацію», відповідно до статті 28 якого роботи 

із стандартизації фінансуються, серед іншого, за власні та залучені кошти 

суб’єктів господарювання. Поширеною практикою у світі є фінансування 

суб’єктами господарювання робіт з розроблення стандартів, які є 

затребуваними певним бізнесом. 

Тому для вирішення питання пропонуємо заінтересованим сторонам у 

прийнятті в Україні стандарту на методи випробувань продукції щодо 

визначення вмісту у ній акриламіду, розглянути питання фінансування робіт 

з розроблення відповідного національного стандарту. Після прийняття такого 

стандарту, питання щодо наявності в Україні випробувальних лабораторій, 

які визначатимуть вміст у продукції  акриламіду може бути вирішеним за 

умови наявності попиту на проведення відповідних випробувань в Україні. 

 

 Чи існують Угоди про спрощену процедуру експорту 

промислової групи продукції? З якими саме країнами існують такі 

Угоди і в чому полягає спрощення процедури? 

Спрощення процедури експорту промислової продукції на зовнішні 

ринки може сприяти  вирішення питання щодо подолання технічних бар’єрів 

у взаємній торгівлі між державами. 

Зміст міждержавних домовленостей  щодо технічних бар’єрів у торгівлі 

може варіюватись в широких межах. Однакові положення можуть 

включатись до  угод різних типів. Це можуть бути угоди про взаємне 

визнання, які є як окремими цілісними документами, так і частинами різних 

регіональних торговельних угод, наприклад угод про зону вільної торгівлі. 



При цьому подолання технічних бар’єрів у торгівлі є головною метою 

угод про визнання результатів оцінки відповідності, які містять конкретні 

способи досягнення цієї мети. 

Що стосується міждержавних угод про взаємне визнання результатів 

оцінки відповідності, то вони можуть бути двох типів: 

- ті, що засновані на гармонізації систем технічного регулювання обох 

держав, які відомі ще як угоди типу АСАА; та 

- ті, що ґрунтуються на домовленості визнавати  результати оцінки 

відповідності навіть тоді, коли країни-торговельні партнери мають різні 

системи технічного регулювання, які відомі як угоди типу MRA. 

У кожного типу угод є свої недоліки та переваги. 

На сьогодні Україна є стороною двох міжнародних угод, які, серед, 

іншого, передбачають спрощення експорту промислової продукції. 

Так, Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Розділу ІV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про 

асоціацію) спрямована на подолання технічних бар’єрів у торгівлі 

промисловою (нехарчовою) продукцією між Україною та ЄС. Це важлива 

умова для ефективного функціонування поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, наближення українських виробників 

промислової продукції до ринку ЄС та нарощення експорту товарів з 

високою доданою вартістю з України.  

Стаття 57 передбачає, що Угода АСАА буде додана як Протокол до 

Угоди про асоціацію та поступово поширюватиметься на усі сектори з 

Додатку ІІІ, які включають 27 секторів промислової продукції. 

Відповідно до угоди АСАА українські результати випробувань та 

сертифікації продукції будуть визнаватись на європейському рівні. Це значно 

спростить доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки 

за рахунок усунення необхідності проходження подвійних процедур 

сертифікації та випробувань в українських та європейських органах з оцінки 

відповідності. 

Підписання Угоди АСАА відбудеться після повного проведення оцінки 

стану наближення законодавства України у пріоритетних секторах 

промислової продукції, відповідних стандартів та інфраструктури до норм та 

правил ЄС і надання позитивного офіційного висновку з боку ЄС. 

На виконання положень Угоди про асоціацію Україна вживає 

необхідних заходів щодо підготовки до підписання Угоди АСАА в трьох 

пріоритетних секторах української промисловості (низьковольтне 

обладнання, електромагнітна сумісність, машини). 

З цією метою українською стороною прийнято відповідні закони, 

технічні регламенти, стандарти та затверджено їх переліки, а також створено 

інфраструктуру призначених органів з оцінки відповідності, підготовлено 

відповідні порівняльні таблиці щодо українського та європейського 



законодавства, які передані Європейській стороні, а також надані відповідні 

роз’яснення щодо окремих положень українського законодавства тощо. 

Європейською стороною було здійснено перевірку стану наближення 

українських законодавчих актів до відповідних актів європейського 

законодавства у вищезазначених секторах і надано в цілому позитивну 

оцінку. 

Українська сторона продовжує вживати усі необхідні заходи з тим, щоб 

підписати Угоду АСАА як найшвидше в перших пріоритетних секторах 

промислової продукції. 

Також 1 серпня 2017 року набрала чинності Угода про вільну торгівлю 

між Україною та Канадою, ратифікована Законом України від 14.03.2017 № 

1917-VIII (далі – Угода). 

Статтею 7.6 Глави 7 «Технічні бар’єри в торгівлі» Угоди визначено: 

кожна Сторона визнає результати оцінки відповідності, проведеної 

органами оцінки відповідності, розташованими на території іншої Сторони, 

які були визнані іншою Стороною, на умовах не менш сприятливих за ті, що 

застосовувалися при визнанні результатів оцінки відповідності, яка 

проводилася визнаними органами оцінки відповідності на території першої з 

вищезазначених Сторін; 

одразу після набрання чинності цією Угодою Сторони обмінюються 

інформацією щодо відповідних умов для визнання органів оцінки 

відповідності, у тому числі про застосовувані вимоги та процедури 

акредитації, яким має відповідати орган оцінки відповідності для подання 

заявки на визнання. Дана угода є угодою типу MRA, а механізм подолання 

технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Канадою обумовлений тим, 

що системи технічного регулювання обох країн значно відрізняються, і 

ґрунтується на визнанні органів з акредитації та органів з оцінки 

відповідності Сторін та результатів їх діяльності. 

Так, для визнання національних органів з акредитації та результатів їх 

діяльності достатньою умовою є те, що ці органи  мають статус підписанта 

Угоди про взаємне визнання з ILAC, багатосторонньої угоди про визнання з 

IAF або Міжнародної або двосторонньої Угоди з ЕА, а також здійснюють 

акредитацію у сферах, які є предметом для визнання. 

Що стосується визнання органів з оцінки відповідності, то сторони 

повинні визнати на своїй території орган з оцінки відповідності іншої 

сторони, не висуваючи при цьому вимогу до таких органів фізичної 

присутності на її території чи наявності у нього статусу резидента сторони. 

При цьому, іноземний орган, що визнається іншою стороною, має 

відповідати тим самим вимогам, що висуваються стороною до власних 

органів з оцінки відповідності. Також необхідною умовою визнання органів з 

оцінки відповідності є наявність у них акредитації у відповідній сфері. 

У разі виконання умов для визнання органів з акредитації та 

інформування сторонами про визнані ними органи з оцінки відповідності 

другої сторони, результати оцінки відповідності, виконані такими органами з 

оцінки відповідності, визнаються та приймаються сторонами. 



Саме це забезпечує подолання технічних бар’єрів у взаємній торгівлі 

між Сторонами. 

Наразі Мінекономіки готує пропозиції щодо відповідних умов для 

визнання органів з оцінки відповідності, в тому числі про застосовувані 

вимоги та процедури акредитації, з метою інформування канадської сторони 

на виконання Угоди. 

Після узгодження зазначених умов між компетентними органами 

Канади та України та визнання Канадською стороною органів з оцінки 

відповідності України, документи про відповідність, в тому числі 

сертифікати відповідності, видані таким органом, будуть визнаватись у 

Канаді. 

 

 Українське підприємство планує експортувати продукцію 

свого виробництва (меблі) до Канади. Які процедури необхідно здійснити 

та які необхідно мати документи для цього? 

Наразі Міністерство не володіє інформацією про вимоги законодавства 

Канади до меблевої продукції, виконання яких є необхідною умовою для 

постачання даної продукції на ринок Канади. Пропонуємо звернутись з цим 

питання до Мінекономіки офіційно, зазначивши детальну інформацію про 

відповідну продукцію (асортимент, призначення, склад, тощо), для того, щоб 

ми могли звернутись до канадських колег з відповідним запитом. Про 

результати розгляду цього запиту ми вас повідомимо. 

 

 Які наслідки для бізнесу буде мати остаточне приведення 

технічного регулювання в Україні до європейського рівня? 

Необхідність реформування системи технічного регулювання та 

приведення її до європейського рівня значною мірою зумовлюється 

поєднанням таких трьох факторів: 

усунення технічних бар'єрів у торгівлі між ЄС та Україною; 

зобов'язання, які взяла Україна при вступі до СОТ; 

необхідність модернізації економіки шляхом збільшення обсягу 

інвестицій та підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на світовому ринку. 

Метою реформування системи технічного регулювання є модернізація 

економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції шляхом поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, 

подолання технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її 

позицій на світовому ринку в результат визнання на європейському та 

міжнародному рівні. 

Позитивний результат реформування системи технічного регулювання 

в Україні відповідатиме потребам сучасної ринкової економіки, гарантує 

безпечність продукції, що вводиться в обіг, забезпечить ефективне 



регулювання і поліпшення ділового середовища та сприятиме інтеграції 

України у світову економіку шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі. 

 Згідно Технічного регламенту законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.01.2016 р. № 94, засоби вимірювальної техніки, що 

застосовуються у сфері законодавчої метрології, можуть бути надані на 

ринку та/або введені в експлуатацію тільки у разі, коли вони 

відповідають вимогам цього Технічного регламенту, тобто пройшли 

процедуру оцінки відповідності за відповідною комбінацією модулів, 

наприклад B+F. Після введення в експлуатацію такі засоби 

вимірювальної техніки підлягають періодичній повірці, як визначено 

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Чи 

правильно ми розуміємо, що періодична повірка засобів вимірювальної 

техніки, які застосовуються у сфері законодавчої метрології, повинна 

проводитись по закінченню міжповірочних інтервалів, що 

відраховуються від строків проведення оцінки відповідності? 

Метрологічними технічними регламентами передбачено, що 

відповідність засобів вимірювальної техніки цимтехнічним регламентам 

повинна засвідчуватися шляхом нанесення на них знака відповідності та 

додаткового метрологічного маркування.Додаткове метрологічне маркування 

повинно складатися із знака законодавчо регульованого засобу 

вимірювальної техніки, форма та розміри якого наведені метрологічних 

технічних регламентах, і двох останніх цифр року його нанесення, оточених 

прямокутником. Згідно зі статтею 17 Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність»законодавчо регульовані засоби вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та 

повірці після ремонту.Перелік категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374.Міжповірочні 

інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, за категоріями затверджено наказом 

Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747, зареєстрованим в Мін’юсті 

01.11.2016 № 1417/29547 (далі – наказ 1747). Отже, періодичнаповірка, 

засобів вимірювальної техніки проводиться через міжповірочнийінтервал, 

встановлений наказом 1747, починаючи рахувати його від року нанесеному 

на додатковому метрологічному маркуванні. 

 

 На підприємствах морської та річкової інфраструктури 

нашого регіону виконується великий об‘єм вимірювань різноманітних 

величин при проведенні верстатних і слюсарних робіт, монтажу та 

випробувань механізмів, обладнання, кранової техніки тощо. Вимоги до 

відхилень вимірюваних розмірів та величин  достатньо жорсткі. Від 

точності виконання цих вимірювань залежить не тільки якість 



продукції (наприклад, при обробці великогабаритних дорогих деталей 

суднових механізмів на станках або слюсарних роботах по підгонці 

сполучених складних деталей, але і, в кінцевому підсумку, надійність та 

безпека при експлуатації суден та збереженість людського життя в морі. 

Для виконання вимірювань на підприємстві існує великий парк засобів 

вимірювальної техніки, які не увійшли до Переліку категорій 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 

підлягають періодичній повірці, затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.06.2015 р. № 374, та в світлі змін, внесених Законом 

України від 06.06.2019 р. № 2740-VIII та наказом Мінекономрозвитку № 

642 від 16.04.2019 р., не можуть бути піддані добровільній повірці  в 

зв‘язку з виключенням останньої частини статті 17 Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» (так, наприклад, 

анемометри портальних кранів плавучих доків, амперметри, 

вольтметри класів точності 1,5-4,0 і кіловольтметри суднові, 

кренометри, прогинометри і шкали осідань докові тощо).Калібрування, 

яке пропонується проводити замість добровільної повірки, враховуючи 

його визначення, що надано в Законі України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність», цю проблему не вирішить. Ситуація, що 

склалася, викликає занепокоєння, оскільки, на наш погляд, існує ризик 

втрати контролю над точністю вимірювань, що може негативно 

позначитись на виробничих процесах, безпеці мореплавства та безпеці 

умов праці. Що ви запропонуєте в даній ситуації? 

Законом України «Про метрологію та метрологічнудіяльність» на 

сьогодні не передбачено проведення повірки засобів вимірювальної техніки, 

які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та 

перебувають в експлуатації, на добровільних засадах, як це передбачалось 

частиною сьомою статті 17 цього Закону до 03.07.2019. 

Такі засоби вимірювальної техніки відповідно до статті 27 Закону 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» калібрують в 

добровільному порядку. 

  У зв’язку з набранням чинності нового визначення 

кілограма за допомогою вагів Кіббла, що визначають масу через 

постійну Планка, що зміниться для кінцевого споживача? 

   Зазначені зміни не вплинуть на кінцевого споживача – пересічного 

громадянина. Водночас такі зміни є значними для наукової метрології та 

інших сфер науки, де проводяться точні вимірювання. 

  Які підприємства можуть поділитись досвідом випуску 

продукції із застосування вимог за модулем D Технічного регламенту 

засобів вимірювальної техніки? Чи існують роз’яснення (методичні 

вказівки), щодо застосування модуля D до систем управління якістю 

підприємств, які функціонують у відповідності із вимогами ISO 9001 при 

виготовлені засобів вимірювальної техніки? 



Відповідно до статті 6 Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» (далі – Закон про технічні регламенти) Мінекономіки 

формує та веде реєстр призначених органів і визнаних незалежних 

організацій. 

Перелік призначених органів з оцінки відповідності вимогам 

Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163,який містить, у 

тому числі інформацію про модулі оцінки відповідності за якими призначено 

орган з оцінки відповідності,розміщено на веб-сайті Мінекономіки (рубрика 

«Діяльність», підрубрика «Технічне регулювання», розділ «Переліки 

призначених органів з оцінки відповідності»). 

Відповідно до статті 44 Закону про технічні регламенти: 

у разі якщо це передбачено певним технічним регламентом, відповідна 

координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними 

згідно із зазначеним технічним регламентом, впроваджуються та належним 

чином функціонують у формі секторальної або міжсекторальної групи чи 

груп призначених органів; 

секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів мають право 

розробляти та ухвалювати документи, спрямовані на забезпечення 

узгодженості в технічному застосуванні призначеними органами процедур 

оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать до сфери 

відповідальності зазначених груп. Призначені органи повинні застосовувати 

такі документи як загальні настанови. 

Наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2016 № 2152 утворено 

міжсекторальну групу призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки 

відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних 

зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від16.12.2015 № 1062, Технічним регламентомзасобів вимірювальної 

техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24.02.2016 № 163, Технічним регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.01.2016 № 94. 

Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Положення про зазначену 

міжсекторальну групу основним її завданням є забезпечення узгодженості в 

технічному застосуванні призначеними органами з оцінки відповідності 

процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що належать 

до сфери її відповідальності. 

Здійснення функцій секретаріату міжсекторальної групи покладено на 

державне підприємство «Укрметртестстандарт» (вул. Метрологічна, 4, м. 

Київ, 03143). 

 Підприємство для контролю якості продукції, що 

виробляється, придбало оптико-емісійний спектрометр, призначений 

для визначення складу кольорових металів та їх сплавів. В умовах 

оновленого законодавства у сфері оцінки відповідності та метрології, які 



документи повинні супроводжувати наданий на ринок прилад для 

підтвердження його якості?  

Зазначені засоби вимірювальної техніки підлягають оцінці 

відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.01.2016 № 94.  

Відповідно до пункту 16 цього Технічного регламенту якщо 

відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного 

регламенту, що до них застосовуються, було підтверджено встановленою 

процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про 

відповідність згідно з пунктами 53-56 цього Технічного регламенту і 

наносять знак відповідності та додаткове метрологічне маркування згідно 

з пунктами 57-70 цього Технічного регламенту. 

Відповідно до 22 Технічного регламенту виробники забезпечують, щоб 

засоби вимірювальної техніки, які вони вводять в обіг, супроводжувалися 

копією декларації про відповідність, а також інструкціями та інформацією 

відповідно до пункту 32 додатка 2, які виконуються відповідно до 

законодавства про мови. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке 

маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними. 

  Постановою № 598 від 10.07.2019 були внесені зміни до 

Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 січня 2016 р. № 94 в результаті чого з ТР було вилучено 

всі медичні ЗР ЗВТ. Які подальші дії виробників і замовників, які 

застосовують медичні прилади, чи повинні вони проходити процедуру 

оцінки відповідності та надаватись на періодичну повірку? 

Засоби вимірювальної техніки медичного призначення, які є 

медичними виробами з функцією вимірювання, повинні проходити оцінку 

відповідності вимогам технічних регламентів медичних виробів та медичних 

виробів для діагностики in vitro (постанови Кабінету Міністрів України від 

2.10.2013 № 753, № 754 відповідно). 

Водночас засоби вимірювальної техніки медичного призначення, які є 

медичними виробами з функцією вимірювання, та які перебувають в 

експлуатації і є законодавчо регульованими, підлягають періодичній повірці 

та повірці після ремонту. Перелік категорій законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, 

затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374, 

у якому є засоби вимірювальної техніки медичного призначення, які є 

медичними виробами з функцією вимірювання. 

 Чи планують в Мінекономрозвитку рекомендаційно (не 

нормативно-правовим актом) встановити єдині назви послуг (окрім 

калібрування) на заміну послуг «повірка на добровільних засадах засобів 

вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n107
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF#n297


регульованої метрології та перебувають в експлуатації» та «атестація 

випробувального обладнання»? 

Не планує. Зазначена вимога не передбачена законодавством про 

метрологію та метрологічну діяльність.  

 

  Яку процедуру перевірки метрологічних характеристик 

засобів вимірювальної техніки проводити, якщо засоби вимірювальної 

техніки застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, 

тобто є законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, 

але  відсутні у переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці та для них не 

затверджені Норми часу, необхідного для проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки? 

Такі засоби вимірювальної техніки відповідно до статті 27 Закону 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність» калібрують в 

добровільному порядку. 

 

  Яку процедуру перевірки метрологічних характеристик для 

таких засобів вимірювальної техніки застосовувати? 

Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та не 

включені до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому 

постановою  Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 (з 

урахуванням видів діяльності згідно з статтею 3 Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» в яких такі засоби вимірювальної 

техніки застосовуються (друга колонка Переліку)) відповідно до статті 27 

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» калібрують в 

добровільному порядку. 

 

  Чи підлягають СЄ маркуванню засоби вимірювальної 

техніки, що постачаються на ринки ЄС, зокрема, лічильники 

електричної енергії? 

Так. Засоби вимірювальної техніки, що постачаються на ринки ЄС, 

повинні відповідати вимогам законодавства ЄС.  

Зокрема лічильники активної електричної енергії підпадають під дію 

Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 

2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на 

ринку вимірювальних приладів (в Україні постановою Кабінету Міністрів від 

24.02.2016 № 163 затверджено «Технічний регламент засобів вимірювальної 

техніки», розроблений на основі цієї Директиви). 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 598 

«Про внесення змін до Технічного регламенту законодавчо регульованих 



засобів вимірювальної техніки», яка набуває чинності від 10.01.2019, 

скасовано поширення дії цього технічного регламенту на засоби 

вимірювальної техніки, що є медичними засобами та/або медичними 

виробами для діагностики in vitro, та вилучення цих засобів із додатку 1 

до технічного регламенту. Чи планується внесення відповідних змін до 

Постанови Кабінету Міністрів від 04.06.2015 № 374, якою затверджено 

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що підлягають періодичній повірці? Які види контролю 

метрологічних та технічних характеристик будуть передбачені для цих 

засобів під час експлуатації? 

Внесення змін до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому 

постановою  Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 (далі – 

Перелік), не передбачається. 

Засоби вимірювальної техніки медичного призначення, які є 

медичними виробами з функцією вимірювання, повинні проходити оцінку 

відповідності вимогам технічних регламентів медичних виробів та медичних 

виробів для діагностики in vitro (постанови Кабінету Міністрів України від 

2.10.2013 № 753, № 754 відповідно). 

Водночас засоби вимірювальної техніки медичного призначення, які є 

медичними виробами з функцією вимірювання, та які перебувають в 

експлуатації і є законодавчо регульованими, підлягають періодичній повірці 

та повірці після ремонту відповідно до Переліку. 

 

  Чому метрологічні центри відмовляються робити «повірку 

на добровільних засадах»? Якою процедурою вона може бути замінена? 

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на 

сьогодні не передбачено проведення повірки засобів вимірювальної техніки, 

які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та 

перебувають в експлуатації, на добровільних засадах, як це передбачалось 

частиною сьомою статті 17 цього Закону до 03.07.2019. Такі засоби 

вимірювальної техніки відповідно до статті 27 Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» калібрують в добровільному 

порядку. 

 Чи може підприємство самостійно встановити 

міжкалібрувальний інтервал для тих засобів вимірювальної техніки, що 

застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології ? 

Відповідно до частин першої та другої статті 14 Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» в органах управління об’єднань 

підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися 

метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із 

забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.  



На підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері 

законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні 

служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності 

вимірювань. 

Відповідно до пункту 2 розділу III Типового положення про 

метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших 

державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, 

установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо 

регульованої метрології, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 

23.12.2015  № 1747, зареєстрованим у Мін’юсті 16.01.2016за № 79/28209, 

основними функціями метрологічної служби органу управління об’єднань 

підприємств, підприємства, установи та організації та особи, відповідальної 

за забезпечення єдності вимірювань є, зокрема, установлення 

міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки. 

 Одним із видів діяльності, що належать до сфери 

законодавчо-регульованої метрології є забезпечення захисту життя та 

охорони здоров’я громадян. В закладах охорони здоров’я застосовують 

як медичне обладнання, що відноситься до засобів вимірювальної 

техніки і включене до переліку законодавчо регульованих ЗВТ так і 

медичне обладнання, яке не є засобом вимірювальної техніки але має 

нормовані технічні характеристики (фізіотерапевтичне обладнання та 

інше). Чи відносяться вимірювання вихідних параметрів медичного 

обладнання (фізіотерапевтичного та іншого) до вимірювань у сфері 

законодавчої регульованої метрології? 

Так. Відповідно до статті 7 Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» вимірюванням вважається процес 

експериментального визначення одного або декількох значень величини, які 

можуть бути обґрунтовано приписані величині. 

Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо 

регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні 

характеристики похибок або невизначеність вимірювань. 

 


