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Генеральному директору 
Асоціації підприємств інформаційних 

технологій України п. Юрію Пероганичу 

вул. Старокиївська, 10-г, м. Київ, 04655 
Щодо застосування технічних 
регламентів в Україні 

Шановний пане Юрію! 
Міністерство промислової політики України опрацювало звернення Європейської 

Бізнес Асоціації Eдалі - Асоціація) в частині застосування в Україні технічних регламентів 
з електромагнітної сумісності обладнання та безпеки низьковольтного електричного 
обладнання Eлист від O1.MO.OM11 № M1O) і повідомляємо наступне. 

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнанняI затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від O9.MT.OMM9 № T85I введений для обов'язкового 
застосування з M1.M1.OM11 рокуI тобто перехідний період для його запровадження складав 
майже півтора року. 

На виконання п.O розділу T Закону України «Про підтвердження відповідності» 
наказом Держспоживстандарту України від OO.M9.OM1M №4O5 «Про затвердження Змін до 
Переліку продукціїI  що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»  із переліку 
нормативних документівI що встановлюють обов'язкові вимоги до продукціїI виключені 
стандарти з вимог електромагнітної сумісностіI тим самим відмінена обов'язкова 
сертифікація за показниками електромагнітної сумісності. 

Перелік національних стандартівI які в разі добровільного застосування є доказом 
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнанняI був затверджений наказом Держспоживстандарту України від 16.M8.OMM6 № 
O51I і перевиданий за наказом від O6.M1.OM1M № O1 у зв'язку з введенням в Україні ряду 
нових національних стандартівI гармонізованих з вимогами міжнародних та європейських 
стандартів. Це суттєво спростило для іноземних виробників обладнанняI відповідність 
якого 



 
 

європейській Директиві OMM4/1M8/ЄС уже підтвердженаI процедуру підтвердження 
відповідності в УкраїніI в той часI коли вітчизняні виробники повинні були здійснювати 
підготовку до виконання вимог гармонізованих національних стандартів. 

Більше тогоI затверджений наказом Держспоживстандарту України від 14.1M.OM1M № 
46T «Перелік продукціїI що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в  
Україні» суттєво скорочує сферу застосування Технічного регламенту з електромагнітної 
сумісності обладнання у порівнянні зі сферою застосування відповідної директиви ЕСI на 
основі якої він був розроблений EДиректива OMM4/1M8/ЄС розповсюджується на 49 
категорій продукціїI в той часI як до затвердженого Переліку включено тільки 14 категорій 
продукції)I  що також значно спрощує застосування цього Технічного регламенту на 
початковому етапі обов'язкового застосування. 

Стосовно зауважень до змісту Технічного регламенту: 
1. При визначенні модулів оцінки відповідності застосування модуля Аа було прийнято 

як тимчасовий захід на період до набрання чинності Закону України «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та створення в Україні відповідної 
інфраструктури ринкового нагляду.  В проекті нової редакції технічного регламентуI  який 
на разі розробляється на заміну чинномуI модуль Аа не застосовується. 

O. Рекомендаціями з застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнанняI затвердженими наказом Мінпромполітики від 1O.M1.OM11 р. № M5I 
передбаченоI що у разі відсутності у виробника протоколів випробувань обладнання на 
відповідність вимогам стандартів із затвердженого «Переліку національних стандартівI які 
в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного 
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»I  оцінка відповідності може бути 
проведена призначеними органами з оцінки відповідності за наявності у складі технічної 
документації протоколів випробувань на відповідність європейським стандартам з вимог 
електромагнітної сумісностіI проведених в акредитованих випробувальних лабораторіях 
для підтвердження відповідності обладнання вимогам Директиви OMM4/1M8/ЄСI за умовиI 
що такі стандарти не суперечать відповідним національним стандартам Eза результатами 
аналізу цих протоколів). 

P. За відсутності в Україні дієвого ринкового нагляду та нормативно-правових актів 
щодо відповідальності за продукціюI розміщену на ринкуI після запровадження 
декларування відповідності продукції вимогам технічних регламентів виробником та 
постачальником реєстрація декларацій є єдиним дієвим механізмом контролю за доступом 
на ринок України імпортної небезпечноїI неякісної та контрафактної продукції шляхом 
аналізу достовірності наданої доказової бази відповідності вимогам Технічних регламентів 
компетентнимиI уповноваженими державою органамиI та правомірності нанесення 
національного знаку відповідності. 

Таким чиномI до набрання чинності Закону України «Про державний ринковий 
нагляд і контроль нехарчової продукції» відміна реєстрації декларацій відповідності 
відкриває кордони для безконтрольного доступу в Україну товарів 



 
 

з усіх країн світуI і в першу чергу низькоякісної та небезпечної продукції з КитаюI в чомуI 
очевидноI не зацікавлені і члени Вашої Асоціації. В той же часI основним завданням 
«Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення 
технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС» є лібералізація торгівлі з країнами ЄС. 

4. Технічний регламент не поширюється на ті види продукціїI що перераховані в п.4 
Вашого листаI що узгоджується з положеннями Директиви OMM4/1M8/ЕС. 

Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання повністю 
гармонізований за вимогамиI процедурами оцінки відповідностіI сферою розповсюдженняI 
а також більшістю національних стандартівI  які в разі добровільного застосування є 
доказом відповідності цьому регламентуI з Директивою OMM6/95/6СI і ніяких проблем з 
його виконанням іноземними виробникамиI відповідність продукції яких цій Директиві 
уже підтвердженаI не становить. 

Нова редакція Технічного регламентуI повністю гармонізованого з Директивою 
OMM4/1M8/ЄСI буде розроблена та запроваджена в OM11 роціI як одна із умов для підписання 
Угоди АСАА. 

Той фактI щоI практичноI усі провідні світові виробники та постачальники побутової 
електротехніки - члени Комітету побутової електротехнікиI що діє в рамках АсоціаціїI уже 
здійснили підтвердження відповідності своєї продукції технічним регламентам УкраїниI 
про які йдетьсяI та зареєстрували декларації про відповідність в призначених органахI 
свідчить про надуманість цієї проблеми. 

З повагою 
Перший заступник Міністра 
промислової політики України - 
голова комісії з проведення реорганізації 

 

С.В.Сиротюк 

Сідненко С.О. 
O46P116ET4-6O) 
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