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Кабінет Міністрів України 

=

Щодо спрощення==
технічного регулювання=

Асоціація підприємств інформаційних технологій України= Eдалі= –=
„АПІТУ”F=засвідчує свою повагу Кабінету Міністрів України та звертається=
із наступним.=

Держспоживстандартом України прийнято і оприлюднено накази:=
-=від=22.M9.2M1M=року №=425=«Про внесення змін до Переліку продукціїI=

що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»1=
-=від=14.1M.2M1M=року №=46T=«Про затвердження Переліку продукціїI=що=

підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні»2==
У зв’язку з цим виникла наступна ситуація стосовно радіоелектронних=

та електропобутових виробівI= що потрапляють під дію як= «Технічного=
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»I= затвердженого=
постановою Кабінету Міністрів України від= 29.MT.2MM9= №=T85PI= так і=
«Переліку продукціїI=що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні».=

З= 1= січня= 2M11= року= «Технічний регламент з електромагнітної=
сумісності обладнання»= стає обов’язковим до виконанняI= а продукціяI=
перелік якої наведено у Наказі Держспоживстандарту №= 46TI= повинна бути=
підтверджена на відповідність вимогам= «Технічного регламенту з=
електромагнітної сумісності обладнання»I= про що Виробник зобов’язаний= =
скласти та зареєструвати Декларацію про відповідністьI=скласти та зберігати=
технічну документаціюI= а також промаркірувати кожен виріб національним=
знаком відповідності.=

=========================================
1=http://www.dssu.gov.ua/document/144PM5/426.doc==
2=http://www.dssu.gov.ua/document/1446MP/46T.doc==
P=http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=T85-2MM9-Bbc==
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= 2=

Майже та ж сама продукція присутня і в= «Переліку продукціїI= що=
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»I= а тому за показниками з=
електробезпеки має пройти обов’язкову сертифікацію та отримати=
сертифікат відповідності.=

Таким чиномI= на продукціюI= що присутня в обох спискахI= з= M1= січня=
2M11= року замість одного документу= Eсертифікату відповідностіFI= необхідно=
отримувати для митного оформлення при імпорті та подальшої реалізації два=
документи=Eсертифікат та декларацію про відповідністьF.=

Проте найбільш болючим питаннямI=яке найважче виконатиI=є вимога=
щодо обов’язкового маркування виробів національним знаком відповідності з=
M1= січня= 2M11= рокуI= оскільки перелік продукціїI= що стосується= «Технічного=
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»=затверджено наказомI=
котрий вийшов лише за=2I5=місяці до вступу в силу вимог регламенту щодо=
маркування.=
= Враховуючи викладене вище та з метою створення дійсно прозорих і=
ефективних ринкових умов роботи компаній-постачальників і продавців ІТ-
товарівI= Асоціація підприємств інформаційних технологій України=
звертається з проханням:=

1F= Доручити Держспоживстандарту внести зміну до наказу від=
14.1M.2M1M= №= 46TI= якою відстрочити обов’язкове маркування продукції=
знаком відповідності на шість місяців до=M1.MT.2M11.=

2F= Доручити Держспоживстандарту та Держмитслужбі надати=
однозначне роз’яснення щодо достатності наявності тільки одного=
документуI= а саме= «Декларації про відповідність»= для виробівI= що=
підпадають під дію:=

-= «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»=
(обов’язковий з=M1.M1.2M11F;=

-= «Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного=
обладнання»=Eобов’язковий з=M1.M1.2M12F.=

PF= Реєстрацію Декларацій про відповідність та ведення їх реєстрів=
залишити тільки в органах оцінки відповідностіI= а після прийняття законів=
«Про ринковий нагляд»I= «Про безпеку продукції та відповідальність=
виробника»=–=скасувати.=
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