
 

 
 
 

 
Асоціація підприємств 
інформаційних технологій 
України

Щодо застосування Технічного регламенту з 
електромагнітної сумісності обладнання 

Мінекономіки розглянуло лист Асоціації підприємств інформаційних технологій 
України Eдалі - Асаціація) від O1.MO.OM11 №M1O/O із зауваженнями до Технічного 
регламенту з електромагнітної сумісності обладнанняI затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від O9.MT.OMM9 № T8R Eдалі - Технічний регламент)I та 
пропозиціями стосовно запровадження перехідного періоду до P1.1O.OM11 щодо його 
обов'язкового впровадження і в межах компетенції повідомляє. 

Зауваження Асоціації стосовно невідповідності встановлених Технічним 
регламентом процедур оцінки відповідності наведеним у Директиві Європейського 
парламенту та Ради від 1R.1O.OMM4 №OMM4/1M8/ЄС про наближення законодавств держав-
членів щодо електромагнітної сумісності Eдалі - Директива) є слушним. 

Ця проблема буде врегульована під час виконання доручення Кабінету Міністрів 
України до Протокольного рішення від OO.MO.OM11 за результатами засідання Комітету з 
економічних реформI яким встановлено завдання Держспоживстандарту разом із іншими 
центральними органами виконавчої влади забезпечити до M1.MT.OM11 перегляд технічних 
регламентів з метою приведення їх у відповідність із директивами Європейського Союзу 
та в установленому порядку. 

Перелік стандартівI які у разі добровільного застосування є доказом відповідності 
продукції вимогам Технічного регламентуI було затверджено наказом 
Держспоживстандарту від O6.M1.OM1M № O1I тобто за 11 місяців до його обов'язкового 
запровадження з P1.1O.OM1M. 

Перелік призначених органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки 
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту наразі налічує PO органиI 
зокрема у OMM8 році було призначено 1MI у OMM9 - 6. 

Таким чиномI були створені всі необхідні умови для запровадження з P1.1O.OM1M 
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

 

 

 

 

 

 



 
З метою приведення Переліку продукціїI що підлягає обов'язковій сертифікації в 

УкраїніI у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від O9.MT.OMM9 № T8R 
Держспоживстандартом видано наказ від OO.M9.OM1M № 4ORI відповідно до якого з 
M1.M1.OM11 скасована обов'язкова сертифікація продукції на відповідність встановленим 
вимогам щодо електромагнітної сумісності. 

Що стосується переліку продукціїI що підпадає під дію Технічного регламентуI 
затвердженого наказом Держспоживстандарту від 14.1M.OM1M № 46T "Про затвердження 
Переліку продукціїI що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в 
Україні"I то Законами України "Про підтвердження відповідності" і "Про стандартиI 
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" не передбачено складання та 
затвердження такого переліку. ОтжеI він виданий з порушенням частини другої статті 19 
Конституції України і не є нормативно-правовим актомI що підтверджується відсутністю 
його державної реєстрації в Мін'юсті. 

Слід зазначитиI що у Європейському Союзі в Офіційному віснику Європейських 
Співтовариств не опубліковані переліки продукціїI що підпадають під дію європейських 
директивI у тому числі і під дію вищезазначеної Директиви. Натомість Європейською 
Комісією видаються Настанови щодо застосування таких директив. ЗокремаI у OMMM році 
видано Настанови щодо виконання директивI в основу яких покладено "Новий підхід" і 
"Глобальний підхід"I у OMMT році - Керівництво по застосуванню Директиви OMM6/9R/ЄС 
щодо електричного обладнанняI спроектованого для використання в певних межах 
напругI у OMM8 році - Настанови щодо Директиви Європейського парламенту та Ради від 
1R.1O.OMM4 №OMM4/1M8/ЄС стосовно електромагнітної сумісності. Саме в цих настановах 
наводяться коментарі і роз'яснення щодо сфери застосування директивI процедур оцінки 
відповідностіI складання деклараціїI маркування тощо. 

Відповідні настанови щодо застосування в Україні Технічного регламенту з 
електромагнітної сумісності обладнання та Технічного регламенту безпеки 
низьковольтного обладнання на даний час відсутні. 

Обов'язкова реєстрація декларацій про відповідність передбачена статтею PO 
Закону України "Про стандартиI технічні регламенти та процедури відповідності". Тому 
до внесення змін до зазначеного Закону в частині виключення цієї норми всі декларації 
підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади у сфері технічного 
регулювання у строкI який не повинен перевищувати три дні. 

Стосовно пропозиції Асоціації щодо запровадження перехідного періоду до 
P1.1O.OM11I протягом якого підтвердження відповідності продукції вимогам



 
Технічного регламенту здійснювати як декларацією про відповідністьI так і сертифікатом 
відповідностіI виданим до M1.M1.OM11I повідомляємоI що після затвердження постановою 
Кабінету Міністрів України O9.MT.OMM9 № T8R Технічного регламенту у виробників і 
постачальників було достатньо часу для тогоI щоб підготуватися до виконання його 
вимог та опрацювати всі проблемні питання з МінпромполітикиI Мінтрансзв'язку та 
Держспоживстандартом. 

У зв'язку з цимI Мінекономіки не підтримує зазначену пропозицію АсоціаціїI 
оскільки законодавством України не передбачено одночасне існування двох принципово 
різних документів - Декларації про відповідність обладнання вимогам Технічного  
регламенту Eвиданого суб'єктом господарювання) та Сертифікату відповідності 
обладнання вимогам нормативних документів Eвиданого органом з сертифікації в системі 
УкрСЕПРО) на одну і ту саму продукцію. 

Що стосується застереження Асоціації стосовно запровадження з M1.M1.OM1O 
Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнанняI затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від O9.1M.OMM9 № 1149I то на сьогодні в Україні створені всі 
необхідні умови для його обов'язкового застосування з P1.1O.OM11. При цьому слід 
зазначитиI що проблем із його впровадженням не повинно бутиI оскільки цим Технічним 
регламентом передбачено застосування модуля А Eвнутрішній контроль виробництва)I що 
відповідає Директиви Ради ЄС OMM6/9R/ЄС від 1O.1O.OMM6 про гармонізацію законодавства 
держав - членів ЄС стосовно електричного обладнанняI призначеного для застосування у 
певних межах напруги. 

Таким чиномI з M1.M1.OM1O на всі електротехнічні вироби єдиним документомI що 
засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогамI буде декларація 
про відповідністьI що повністю відповідає європейській практиці. 

Ураховуючи вищевикладенеI Мінекономіки не підтримує пропозиції Асоціації 
підприємств інформаційних технологій України щодо запровадження перехідних періодів 
застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та 
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнанняI а вважає за 
доцільне фахівцям Асоціації долучитися до робіт з перегляду технічних регламентів в 
рамках виконання доручення Уряду з метою приведення їх у відповідність із директивами 
Європейського Союзу. 

Заступник Міністра економіки 
України 

Янович В.І.I OO1-19-T1 

 


