
 

 

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України надсилає відповідь 
Мінекономіки стосовно ваших пропозицій до законодавства у сфері технічного 
регулювання. 

Просимо розглянути та висловити свою позицію. 

Додаток: лист Мінекономіки від M6.M1.2M11 р. № P6MP-28/8 на P арк. 
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Щодо пропозицій стосовно спрощення 
технічного регулювання 

Шановний Леоніде Петровичу! 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від M6.12.2M1M №TM244/1/1-1M 

Мінекономіки розглянуло лист Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 

2R.11.2M1M № T6T з проханням врахувати пропозиції Асоціації підприємств інформаційних 

технологій щодо необхідності внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 14.1M.2M1M 

№ 46T "Про затвердження Переліку продукціїI що підлягає оцінці відповідності вимогам 

технічних регламентів в Україні" в частині відтермінування введення обов'язкового 

маркування продукції національним знаком відповідності радіоелектронних і 

електропобутових виробівI і в межах компетенції повідомляє. 

Пунктом 12 плану заходів із застосування Технічного регламенту з електромагнітної 

сумісності обладнанняI  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.MT.2MM9 № T8RI визначеноI що початком строку обов'язкового застосування цього 

Технічного регламентуI яким передбачена обов'язковість маркування продукції 

національним знаком відповідностіI для всіх виробників та постачальників апаратури чи 

обладнання є 2M1M рік. 

У зв'язку з цимI відтермінування обов'язкового маркування продукції національним 

знаком відповідності радіоелектронних і електропобутових виробів не є предметом 

правового регулювання наказу Держспоживстандарту від 14.1M.2M1M 



№46T "Про затвердження Переліку продукціїI  що підлягає оцінці відповідності вимогам 

технічних регламентів в Україні" і взагалі не належить до повноважень Державної служби 

технічного регулювання України. 

Щодо надання роз'яснень Державною службою технічного регулювання України і 

Держмитслужбою стосовно здійснення операцій митного оформлення продукціїI яка є 

об'єктом Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнанняI затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.MT.2MM9 № T8RI та Технічного регламенту 

безпеки низьковольтного електричного обладнанняI затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.1M.2MM9 №1149I зазначаємо. 

Відповідно до частини другої статті TM Митного кодексу України операції митного 

оформленняI порядок їх здійсненняI а також форми митних декларацій та інших документівI 

що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобівI 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

У зв'язку з цимI надання роз'яснень щодо порядку здійснення операцій митного 

оформлення продукції не відноситься до компетенції Державної служби технічного 

регулювання України. 

Пропозиція щодо реєстрації декларацій про відповідність та ведення їх реєстрів лише 

органами оцінки відповідності до прийняття законів України "Про ринковий нагляд" та "Про 

безпеку продукції та відповідальність виробника"I є неприйнятноюI оскільки суперечить 

частині п'ятій статті P2 Закону України "Про стандартиI технічні регламенти та процедури 

оцінки відповідності"I якою встановленоI що оформлена відповідно до вимогI установлених 

технічним регламентомI декларація про відповідність підлягає реєстрації центральним 

органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання у строкI який не повинен 

перевищувати три дні. Для реєстрації декларації про відповідність заявник подає до 

центрального органу виконавчої влади у сфері технічного регулювання оформлену 

відповідно до вимогI установлених технічним регламентомI декларацію про відповідність. 

Водночас інформуємоI що Верховною Радою України M2.12.2M1M прийняті Закони 

України № 2TPR-ІУ "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" і № 

2TP6-ІУ "Про загальну безпечність нехарчової продукції"I які набраають чинності через 

шість місяців з дня їх опублікування. На виконання 



 

 

 

з 

прикінцевих положень цих Законів Кабінетом Міністрів УкраїниI міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади повинні бути здійснені заходи для 

забезпечення впровадження та реалізації положень цих Законів. 

З повагою 

Янович В.І.I R21-19-T1 


