
  

Проект 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

від                                 2015 р. № 

Київ 

 

Про затвердження Технічного регламенту  

неавтоматичних зважувальних приладів  

 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Технічний регламент неавтоматичних зважувальних 

приладів, що додається. 

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити 

впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту. 

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію 

приладів, які відповідають вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 

зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2009 р. № 190 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 574), 

та були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути 

заборонено або обмежено з причин невідповідності таких приладів вимогам 

затвердженого цією постановою Технічного регламенту протягом строку дії, 

визначеного у сертифікаті відповідності засобів вимірювальної техніки 

затвердженому типу, виданому в установленому порядку до набрання чинності 

Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII "Про метрологію та  

метрологічну діяльність". 

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України згідно з переліком, що додається. 
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6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її офіційного 

опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України “Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності”. 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2015 р. № 
 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

 

 

1. У позиції “Держспоживінспекція” в абзаці п’ятому у графі 

“Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на 

відповідний вид продукції” переліку органів державного ринкового нагляду та 

сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, 

ст. 1687), слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2009 р. № 190” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів 

України від __ _____ 20__ р. № ___”. 

2. Розділ “Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам 

Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190” додатка 

12 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про 

затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо 

переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 

2012 р., № 40, ст. 1531) виключити. 

___________________________ 

 

 
 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/190-2009-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/190-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-2009-%D0%BF
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2015 р. № 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 

“Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних 

приладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 574). 

2. Пункт 53 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у 

зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р.  

№ 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870). 

3. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р.       

№ 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957). 

4. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р.     

№ 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533). 

___________________________

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/901-2008-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/902-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1171-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/632-2013-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/632-2013-%D0%BF/paran14#n14
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від                      2015 р. № 

 

Технічний регламент  

неавтоматичних зважувальних приладів 

 

Загальна частина 

1. Дія цього Технічного регламенту поширюється на всі неавтоматичні 

зважувальні прилади. 

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/31/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію 

законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних 

зважувальних приладів. 

2. Для цілей цього Технічного регламенту розрізняють такі категорії 

застосування неавтоматичних зважувальних приладів:  

1) визначення маси для комерційних операцій;  

2) визначення маси з метою обчислення мита, тарифу, податку, знижки, 

штрафу, винагороди, відшкодування або аналогічного типу плати;  

3) визначення маси з метою застосування законів, інших нормативно-

правових актів або висновку експерта, виданого у ході судового провадження;  

4) визначення маси у медичній практиці для зважування пацієнтів під час 

медичного огляду, діагностування та лікування;  

5) визначення маси для виготовлення ліків за рецептом у аптеках та 

визначення маси при аналізах, що беруться у медичних та фармацевтичних 

лабораторіях;  

6) визначення ціни на основі маси для цілей прямого продажу товарів 

населенню та фасування товарів;  

7) усі інші категорії застосування, окрім тих, що зазначені у підпунктах  

1-6 цього пункту. 
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3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому 

значенні: 

1) введення в обіг – надання неавтоматичного зважувального приладу на 

ринку України в перший раз; 

2) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання 

надання на ринку України неавтоматичного зважувального приладу, який 

знаходиться у ланцюгу постачання на ринок; 

3) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи 

нерезидент України), яка розробляє, виготовляє та реалізує неавтоматичний 

зважувальний прилад під своїм найменуванням або торговельною маркою або 

доручає розроблення чи виготовлення цього приладу та реалізує прилад під 

своїм найменуванням або торговельною маркою; 

4) відкликання – будь-який захід, спрямований на досягнення повернення 

неавтоматичного зважувального приладу, який вже було надано кінцевому 

користувачу; 

5) гармонізований європейський стандарт – стандарт, який прийнятий 

однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого 

Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в “Офіційному 

віснику Європейського Союзу”; 

6) зважувальний прилад – засіб вимірювальної техніки, призначений для 

визначення маси тіла шляхом використання сили тяжіння на це тіло. 

Зважувальний прилад також може застосовуватися для визначення інших, 

пов’язаних з масою, кількісних величин, параметрів або характеристик; 

7) знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності) – 

маркування, за допомогою якого виробник вказує, що неавтоматичний 

зважувальний прилад відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеного 

приладу та визначені у технічних регламентах, якими передбачене нанесення 

цього маркування; 
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8) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, 

яка вводить в обіг на ринку України неавтоматичний зважувальний прилад 

походженням з іншої країни; 

9) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання 

неавтоматичного зважувального приладу для розповсюдження, споживання чи 

використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності; 

10) неавтоматичний зважувальний прилад (далі – прилад) – зважувальний 

прилад, що вимагає втручання оператора під час зважування; 

11) орган з оцінки відповідності – будь-яка юридична особа – резидент 

України, яка провадить діяльність з оцінки відповідності, включаючи 

калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування; 

12) оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги, 

визначені у цьому Технічному регламенті, які стосуються приладу, були 

виконані; 

13) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична 

чи юридична особа в ланцюгу постачання приладу, яка надає прилад на ринку 

України; 

14) суб’єкти господарювання – виробник, уповноважений представник, 

імпортер і розповсюджувач; 

15) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, 

яким повинен задовольняти прилад; 

16) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – 

резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від 

його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань; 

У цьому Технічному регламенті термін “ланцюг постачання продукції” 

вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність 

нехарчової продукції”; терміни “міжнародний стандарт”, “національний 

стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”; 

термін “презумпція відповідності” – у значенні, наведеному в Законі України 

“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”. 
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Надання на ринку та введення в експлуатацію 

4. На ринку України можуть надаватися тільки прилади, які відповідають 

застосовним вимогам цього Технічного регламенту. 

5. Прилади не повинні вводитися в експлуатацію для використання у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, якщо вони не відповідають вимогам цього Технічного 

регламенту . 

6. Прилади, введені в експлуатацію, можуть використовуватися у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, якщо вони продовжують відповідати застосовним 

вимогам цього Технічного регламенту. 

Суттєві вимоги 

7. Прилади, що використовуються або призначені для використання у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам, встановленим у 

додатку 1. 

Якщо прилад містить або з’єднаний з пристроями, які не 

використовуються або не призначені для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, то на такі пристрої не поширюється дія вказаних суттєвих вимог. 

Вільний рух приладів 

8. Надання на ринку приладів, що відповідають вимогам цього 

Технічного регламенту, не може бути заборонено. 

Введення в експлуатацію приладів для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може 

бути заборонено. 

Обов’язки виробників 

9. Виробники повинні при введенні в обіг своїх приладів, призначених 

для використання у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 



 

 

5 

пункту 2 цього Технічного регламенту, забезпечувати, щоб вони були 

спроектовані та виготовлені відповідно до суттєвих вимог, встановлених в 

додатку 1. 

10. Виробники повинні для приладів, призначених для використання у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, складати технічну документацію, визначену в додатку 

2, та проводити або доручати проведення відповідної процедури оцінки 

відповідності, визначеної в пункті 37 цього Технічного регламенту.  

Якщо відповідність приладу, призначеного для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, застосовним вимогам було підтверджено такою процедурою 

оцінки відповідності, виробники повинні складати декларацію про 

відповідність і наносити знак відповідності та додаткове метрологічне 

маркування. 

11. Для приладів, призначених для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію 

про відповідність протягом 10 років після введення приладів в обіг. 

12. Виробники повинні забезпечувати наявність процедур, необхідних 

для підтримування відповідності серійного виробництва вимогам цього 

Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в 

конструкції чи характеристиках приладу та зміни в національних стандартах 

або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується 

відповідність приладу. 

У разі коли це буде визнано виробником доцільним стосовно ризиків, які 

створює прилад, призначений для використання у категоріях застосування, 

зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, виробник 

повинен проводити вибіркові випробування приладів, з розміщених на ринку, 

розглядати скарги та в разі необхідності вести реєстр скарг і приладів, які не 
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відповідають встановленим вимогам, і відкликань приладів, а також 

інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.  

13. Виробники повинні забезпечувати, щоб на приладах, які вони ввели в 

обіг, було нанесено позначення типу, номер партії або серійний номер, або 

інший елемент, який дозволяє їх ідентифікацію, як встановлено в додатку 3. 

Для приладів, призначених для використання у категоріях застосування, 

зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, виробники 

повинні наносити написи, передбачені в пункті 1 додатку 3. 

Для приладів, не призначених для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, виробники повинні наносити написи, передбачені в пункті 6 

додатку 3. 

Якщо прилад, який призначений для використання у будь-яких із 

категорій застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, містить або з’єднаний з пристроями, які не використовуються або 

не призначені для використання у категоріях застосування, зазначених у 

підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, виробники повинні 

наносити на кожен з цих пристроїв символ обмеженого використання, як це 

передбачено в пункті 54 цього Технічного регламенту і в пункті 7 додатку 3. 

14. Виробники повинні вказувати на приладі своє найменування, 

зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку 

(знак для товарів і послуг) та поштову адресу, за якою з ними можна зв'язатися. 

Контактні дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок 

застосування мов. 

15. Виробники зобов’язані забезпечувати супроводження приладу, 

призначеного для використання у категоріях застосування, зазначених у 

підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту інструкціями та 

інформацією, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування 

мов. Зазначені інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні 

бути чіткими, зрозумілими та дохідливими. 
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16. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що прилад, 

введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, 

повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення 

такого приладу у відповідність, його вилучення з обігу або відкликання (у разі 

потреби). Крім того, якщо зазначений прилад становить ризик, виробники 

повинні негайно інформувати органи державного ринкового нагляду, надаючи 

докладні відомості, зокрема про невідповідність такого приладу вимогам цього 

Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи. 

17. Виробники зобов’язані на вмотивований запит органу державного 

ринкового нагляду надавати цьому органу всю інформацію і документацію (у 

паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності 

приладу цьому Технічному регламенту, яка складається державною мовою. На 

вимогу зазначеного органу виробники повинні співпрацювати з ним стосовно 

будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені 

ними в обіг прилади. 

Обов’язки уповноважених представників 

18. Виробник може на підставі письмового доручення визначити 

уповноваженого представника. 

Обов’язки, встановлені в пункті 9 цього Технічного регламенту, і 

обов’язок щодо складання технічної документації, встановлений у пункті 10 

цього Технічного регламенту, не повинні бути частиною одержаного 

уповноваженим представником доручення. 

19. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені 

в дорученні, одержаному від виробника. Доручення повинно дозволяти 

уповноваженому представнику виконувати принаймні такі дії: 

1) зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для 

надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років 

після введення приладу в обіг; 
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2) на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду надавати 

цьому органу всю інформацію та документацію, необхідну для доведення 

відповідності приладу вимогам цього Технічного регламенту; 

3) на вимогу органів державного ринкового нагляду співпрацювати з 

ними стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що 

становить прилад, на який поширюється дія доручення, одержаного 

уповноваженим представником. 

Обов’язки імпортерів 

20. Імпортери повинні вводити в обіг лише прилади, які відповідають 

вимогам цього Технічного регламенту .  

21. Перед введенням в обіг приладу, призначеного для використання у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, імпортери повинні пересвідчитися в тому, що 

виробником була проведена відповідна процедура оцінки відповідності, 

визначена в пункті 37 цього Технічного регламенту. Вони повинні також 

впевнитися в тому, що виробник склав технічну документацію, на прилад 

нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування та він 

супроводжується необхідними документами, а також що виробник виконав 

вимоги, встановлені в пунктах 13 та 14 цього Технічного регламенту. 

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що прилад, призначений 

для використання у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 

пункту 2 цього Технічного регламенту, не відповідає суттєвим вимогам, 

встановленим у додатку 1, він не повинен вводити цей прилад в обіг до 

приведення його у відповідність. Крім того, якщо зазначений прилад становить 

ризик, імпортер повинен негайно повідомити про це виробнику та органам 

державного ринкового нагляду. 

Перед введенням в обіг приладу, який не призначений для використання 

у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, імпортери повинні пересвідчитися, що виробник 

виконав вимоги, встановлені в пунктах 13 і 14 цього Технічного регламенту. 
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22. Імпортери повинні вказувати на приладі своє найменування, 

зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку 

(знак для товарів і послуг) та поштову адресу, за якою з ними можна зв'язатися. 

Якщо для цього необхідно розкриття пакування, ці позначення можуть 

наноситися на пакуванні та в документі, що супроводжує цей прилад. Наведені 

дані повинні бути викладені відповідно до закону про порядок застосування 

мов. 

23. Імпортери повинні забезпечувати супроводження приладу, 

призначеного для використання у категоріях застосування, зазначених у 

підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, інструкціями та 

інформацією, які повинні бути викладені відповідно до закону про порядок 

застосування мов. 

24. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи 

транспортування приладу, призначеного для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу 

його відповідність вимогам, встановленим у додатку 1. 

25. У разі коли це буде визнано імпортером доцільним стосовно ризиків, 

які становить прилад, призначений для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, імпортер повинен проводити вибіркові випробування приладів з 

розміщених на ринку, розглядати скарги та у разі необхідності вести реєстр 

скарг і приладів, що не відповідають встановленим вимогам, і відкликань 

приладів, а також інформувати розповсюджувачів про будь-який такий 

моніторинг. 

26. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що прилад, 

введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, 

повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення 

такого приладу у відповідність, його вилучення з обігу або відкликання (у разі 

потреби). Крім того, якщо зазначений прилад становить ризик, імпортери 
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повинні негайно інформувати органи державного ринкового нагляду, надаючи 

докладні відомості, зокрема про невідповідність такого приладу вимогам цього 

Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи. 

27. Імпортери повинні протягом 10 років після введення в обіг приладу, 

призначеного для використання у категоріях застосування, зазначених у 

підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, зберігати копію 

декларації про відповідність для надання її на запити органів державного 

ринкового нагляду, а також забезпечувати надання технічної документації цим 

органам за їх запитом. 

28. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду 

імпортери повинні надавати йому всю інформацію та документацію (в 

паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності 

приладу вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною 

мовою. На вимогу такого органу імпортери повинні співпрацювати з ним 

стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить 

введений ними в обіг прилад. 

Обов’язки розповсюджувачів 

29. Розповсюджувачі при наданні приладу на ринку зобов’язані діяти з 

належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту. 

30. Перед наданням на ринку приладу, призначеного для використання у 

категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, розповсюджувачі повинні перевірити наявність на 

приладі знака відповідності та додаткового метрологічного маркування, що 

прилад супроводжується необхідними документами, інструкціями та 

інформацією, викладеними відповідно до закону про порядок застосування мов, 

а також виконання виробником та імпортером вимог, встановлених відповідно 

в пунктах 13, 14 та 22 цього Технічного регламенту.  

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що прилад, 

призначений для використання у категоріях застосування, зазначених у 

підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту, не відповідає суттєвим 
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вимогам, встановленим у додатку 1, він не повинен надавати цей прилад на 

ринку до приведення його у відповідність. Крім того, якщо зазначений прилад 

становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробника або 

імпортера, а також органи державного ринкового нагляду. 

Перед введенням в обіг приладу, який не призначений для використання 

у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього 

Технічного регламенту, розповсюджувачі повинні пересвідчитися, що 

виробник та імпортер виконали вимоги, встановлені в пунктах 13 і 14 та 22 

цього Технічного регламенту. 

31. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи 

транспортування приладу, призначеного для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу 

його відповідність суттєвим вимогам, що встановлені в додатку 1. 

32. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що 

прилад, який вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного 

регламенту, зобов’язані пересвідчитися у вжитті коригувальних заходів, 

необхідних для приведення такого приладу у відповідність, його вилучення з 

обігу або відкликання (у разі потреби). Крім того, якщо зазначений прилад 

становить ризик, розповсюджувачі повинні негайно інформувати органи 

державного ринкового нагляду, надаючи докладні відомості, зокрема про 

невідповідність такого приладу вимогам цього Технічного регламенту та будь-

які вжиті коригувальні заходи. 

33. На вмотивовану вимогу органу державного ринкового нагляду 

розповсюджувачі повинні надавати йому всю інформацію та документацію (в 

паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності 

приладу вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу 

державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним 

стосовно будь-яких дій, які спрямовані на усунення ризиків, що становить 

наданий ними на ринку прилад. 
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Випадки, в яких обов’язки виробників 

покладаються на імпортерів і розповсюджувачів 

34. У разі якщо імпортер або розповсюджувач вводить прилад в обіг під 

своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) 

або модифікує вже введений в обіг прилад у такий спосіб, що це може 

вплинути на його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він 

вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен 

виконувати обов’язки виробника, встановлені в пунктах 9-17 цього Технічного 

регламенту. 

Ідентифікація суб’єктів господарювання 

35. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам державного 

ринкового нагляду за їх запитами стосовно приладів, призначених для 

використання в категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 

цього Технічного регламенту, інформацію, що дозволяє ідентифікувати:  

1) будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм прилад; 

2) будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили прилад. 

Суб’єкти господарювання повинні бути в змозі надавати зазначену вище 

інформацію, протягом 10 років після отримання та/або постачання приладу. 

Презумпція відповідності приладів 

36. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим 

європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію 

відповідності приладів суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1 (далі – 

перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється 

відповідно до закону. 

Відповідність приладів національним стандартам, які включені до 

переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію 

відповідності цього приладу суттєвим вимогам, охопленим такими стандартами 

чи їх частинами, та встановленим у додатку 1. 
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Процедури оцінки відповідності 

37. Відповідність приладів суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, 

за вибором виробника може бути підтверджена із використанням одної з 

наступних процедур оцінки відповідності: 

1) модуля B, визначеного в пунктах 1-10 додатку 2, із подальшим 

застосуванням модуля D, визначеного в пунктах 11-26 додатку 2, або модуля F, 

визначеного в пунктах 45-53 додатку 2. 

Однак модуль B не є обов'язковим для приладів, які не використовують 

електронні пристрої і їх пристрої вимірювання навантаження не 

використовують пружину для зрівноваження навантаження. Для тих приладів, 

для яких не використовується модуль В, повинен застосовуватися модуль D1, 

визначений у пунктах 27-44 додатку 2 або модуль F1, визначений у пунктах   

54-64 додатку 2; 

2) модуля G, визначеного у пунктах 65-72 додатку 2. 

38. Документи і листування, що стосуються процедур оцінки 

відповідності, зазначених у пункті 37 цього Технічного регламенту, повинні 

бути викладені державною мовою. 

Декларація про відповідність 

39. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання 

суттєвих вимог, визначених у додатку 1 цього Технічного регламенту, було 

доведене. 

40. Декларація про відповідність повинна складатися за примірною 

структурою, встановленою в додатку 4, та містити відомості, передбачені 

відповідними модулями оцінки відповідності, встановленими в додатку 2, та 

повинна постійно оновлюватися. Декларація про відповідність складається 

державною мовою, а у разі якщо вона була складена іншою мовою – 

перекладена на державну мову. 

41. У разі, коли на прилад поширюється дія кількох технічних 

регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна 

бути складена єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких 
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технічних регламентів. В такій декларації про відповідність повинні бути 

зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне 

опублікування. 

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке 

складається з відповідних окремих декларацій про відповідність. 

42. Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе 

відповідальність за відповідність приладу вимогам, визначеним у цьому 

Технічному регламенті. 

Маркування відповідності 

43. Відповідність приладу, призначеного для використання у категоріях 

застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного 

регламенту, повинна засвідчуватися шляхом нанесення на нього знаку 

відповідності та додаткового метрологічного маркування, передбачених в 

пунктах 44 - 48 цього Технічного регламенту. 

Загальні принципи маркування знаком відповідності 

та додаткового метрологічного маркування 

44. Знак відповідності повинен наноситися на прилади лише виробником 

або його уповноваженим представником. 

45. Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або його 

уповноваженим представником вказує на те, що він бере на себе 

відповідальність за відповідність приладів всім вимогам, які застосовуються до 

таких приладів та визначені у відповідних технічних регламентах, якими 

передбачене нанесення знака відповідності . 

46. Знак відповідності повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує 

відповідність приладів вимогам, які застосовуються до таких приладів та 

визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення 

знака відповідності. 

47. Нанесення на прилади інших маркувань, знаків або написів, які 

можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака 

відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на 
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прилади за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та 

значення знака відповідності. 

48. Додаткове метрологічне маркування повинно складатися з літери «М» 

і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником. Висота 

прямокутника повинна дорівнювати висоті  знака відповідності. 

При нанесенні додаткового метрологічного маркування повинні 

дотримуватися вимоги, встановлені в пунктах 44-47 цього Технічного 

регламенту. 

Правила і умови нанесення  знаку відповідності  

та додаткового метрологічного маркування і іншого маркування 

49. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні бути 

помітними, розбірливими та незмивними, та нанесені на прилад або на 

табличку з технічними даними, які наведені в додатку 3. 

50. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні 

наноситися перед введенням приладу в обіг. 

51. Додаткове метрологічне маркування має бути нанесено безпосередньо 

за  знаком відповідності. 

52. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні 

супроводжуватися ідентифікаційним(-и) номером (-ами) призначеного органу з 

оцінки відповідності (далі – призначений орган) або призначених органів, що 

залучені на стадії виробничого контролю, як встановлено в додатку 2. 

Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься органом 

самостійно або, відповідно до його інструкцій, виробником чи його 

уповноваженим представником. 

53. Знак відповідності, додаткове метрологічне маркування та 

ідентифікаційний(-і) номер (-и) призначеного органу або призначених органів 

можуть супроводжуватись будь-яким іншим символом, що вказує на особливий 

ризик або спеціальне використання. 
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Символ обмеженого використання 

54. Символи, які вказані в четвертому абзаці пункту 13 цього Технічного 

регламенту та визначені в пункті 7 додатку 3, мають бути помітними, 

розбірливими й не стиратися.  

Призначення органів з оцінки відповідності  

55. Органи з оцінки відповідності повинні бути призначені відповідно до 

закону для виконання ними як третіми сторонами певних завдань з оцінки 

відповідності згідно з цим Технічним регламентом. 

Вимоги до призначених органів 

56. Для отримання призначення орган з оцінки відповідності повинен 

відповідати загальним вимогам до призначених органів, визначених законом, а 

також спеціальним вимогам, установленим у пунктах 57-64 цього Технічного 

регламенту. 

57. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною 

(особою, яка є незалежною від особи, що надає об'єкт оцінки відповідності, та 

від особи, що заінтересована в такому об'єкті як споживач чи користувач). 

Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є 

об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - 

підприємців, що беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, 

монтажі, використанні чи обслуговуванні приладів, які оцінює такий орган, 

може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності цього 

органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. 

58. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та 

персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не 

повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, 

монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за 

обслуговування приладів, які вони оцінюють, або представником будь-якої з 

цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних приладів, 

які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання 

таких приладів в особистих цілях. 
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Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та 

персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не 

повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, 

монтажі, використанні чи обслуговуванні приладів, які вони оцінюють, або 

представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності. Вони не повинні 

займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень 

або їх доброчесності стосовно здійснення діяльності з оцінки відповідності, на 

здійснення якої вони призначаються або призначені. Ця вимога зокрема 

стосується послуг з консультування. 

Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати, щоб діяльність 

субпідрядників або дочірніх підприємств, які ним залучаються до виконання 

робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, 

об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності цього органу. 

59. Орган з оцінки відповідності та його персонал повинні здійснювати 

діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною 

компетентністю, бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема 

фінансового характеру, які могли би впливати на їх судження або результати їх 

діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, 

заінтересованих у результатах цієї діяльності. 

60. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі 

завдання з оцінки відповідності, встановлені для нього у додатку 2 та стосовно 

яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи ці завдання 

виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під 

його відповідальність. 

Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури 

оцінки відповідності та кожного виду чи категорії приладів, стосовно якої він 

призначається чи був призначений, повинен мати необхідні: 

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки 

відповідності; 
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описи процедур, згідно з якими здійснюється оцінка відповідності, що 

забезпечують прозорість і відтворюваність цих процедур. Орган з оцінки 

відповідності повинен застосовувати відповідні політики (правила, методики, 

настанови тощо) та процедури, що дозволяють розрізняти завдання, які він 

виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність; 

процедури для здійснення діяльності з оцінки відповідності з належним 

урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки 

відповідності, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності 

технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного 

характеру виробничого процесу. 

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для 

виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки 

відповідності, а також мати доступ до всього необхідного обладнання чи 

матеріально-технічної бази. 

61. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки 

відповідності, повинен мати: 

ґрунтовну технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з 

оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був 

призначений; 

достатні знання вимог, що стосуються робіт з оцінки відповідності, які 

вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення; 

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, встановлених у додатку 1, 

стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає 

презумпцію відповідності приладів вимогам цього Технічного регламенту, 

відповідних положень законодавства України щодо умов обігу на ринку 

України приладів, які він оцінює, а також відповідних положень законодавства 

Європейського Союзу; 

навички складання сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують 

проведення робіт з оцінки відповідності. 



 

 

19 

62. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки 

відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, 

відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності. 

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки 

відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки 

відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки 

відповідності чи їх результатів. 

63. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну 

таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань 

згідно із додатком 2, за винятком її надання у визначених законом випадках 

відповідним уповноваженим органам.  

64. Орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповідній 

діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, 

відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку 

діяльність.  

Призначений орган з оцінки відповідності повинен брати участь у 

відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) 

призначених органів з оцінки відповідності, утвореної (утворених) відповідно 

до пункту 77 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого 

персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про 

таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за 

результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови. 

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірних 

підприємств  

65. У разі якщо призначений орган залучає до виконання певних робіт, 

пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, 

він повинен пересвідчитися у відповідності зазначеного субпідрядника чи 

дочірнього підприємства вимогам, викладеним у пунктах 57-64 цього 

Технічного регламенту та повідомити про це орган, що призначає. 
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66. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що 

виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх 

місцезнаходження. 

67. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до 

виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника. 

68. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, 

що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації 

залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, що виконуються 

ними згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у додатку 2 

цього Технічного регламенту. 

Функціональні обов’язки призначених органів 

69. Призначені органи здійснюють оцінку відповідності згідно із 

процедурами оцінки відповідності, зазначеними у додатку 2. 

70. Оцінки відповідності повинні проводитися у пропорційний спосіб без 

покладання зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені 

органи повинні здійснювати свою діяльність з належним урахуванням 

величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в 

якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва 

приладів та масового чи серійного характеру виробничого процесу. 

При цьому, призначені органи повинні дотримуватися ступеня 

вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності приладу 

вимогам цього Технічного регламенту.  

71. У разі якщо призначений орган вважає, що виробником не були 

виконані суттєві вимоги, встановлені в додатку 1, або у відповідних 

національних стандартах чи, інших технічних специфікаціях, він повинен 

вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів, і не 

повинен видавати документ про відповідність. 

72. У разі якщо під час проведення моніторингу відповідності після 

видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що прилад вже 
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не відповідає вимогам, зазначений орган повинен вимагати від виробника 

вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі необхідності призупинити 

або скасувати документ про відповідність. 

73. У разі якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали 

необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен 

обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які документи про 

відповідність. 

Оскарження рішень призначених органів 

74. Рішення призначеного органу можуть бути оскаржені в порядку, 

встановленому законом.  

Обов’язки призначених органів щодо надання інформації 

75. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:  

будь-які відмови у видачі, обмеження сфери, призупинення або 

скасування документів про відповідність; 

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих 

органів; 

будь-які запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки 

відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду. 

На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні 

інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, здійснену в межах 

сфери їх призначення, та будь-яку іншу здійснену діяльність, включаючи 

транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду. 

76. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки 

відповідності, які призначені згідно з тим же технічним регламентом та 

здійснюють подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі саме 

прилади, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних 

результатів оцінки відповідності, а на запит – також позитивних результатів 

оцінки відповідності. 
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Координація призначених органів  

77. Координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, 

призначеними згідно із цим Технічним регламентом, впроваджуються та 

належним чином функціонують у формі секторальної або міжсекторальної 

групи чи груп призначених органів відповідно до закону. 

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або 

міжсекторальної групи чи груп призначених органів безпосередньо або через 

визначених представників. 

Державний ринковий нагляд і контроль приладів  

78. Державний ринковий нагляд і контроль приладів здійснюється в 

порядку, встановленому законом. 

Формальна невідповідність 

79. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, 

якщо орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку 

невідповідність: 

1) знак відповідності або додаткове метрологічне маркування нанесено з 

порушенням положень пунктів 44-53 цього Технічного регламенту; 

2) знак відповідності або додаткове метрологічне маркування не було 

нанесено; 

3) написи, передбачені в пункті 13 цього Технічного регламенту не було 

нанесено або нанесено з порушенням положень пункту 13; 

4) ідентифікаційний номер призначеного органу, якщо такий орган 

залучався на стадії виробничого контролю, було нанесено з порушенням 

положень пункту 52 цього Технічного регламенту або не було нанесено; 

5) декларація про відповідність не була складена; 

6) декларація про відповідності була складена неправильно; 

7) технічна документація не доступна або не повна; 

8) інформація, зазначена в пунктах 14 або 22 цього Технічного 

регламенту, відсутня, неправдива або неповна; 
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9) не виконано будь-які інші адміністративні вимоги, передбачені в 

пунктах 9-17 або в пунктах 20-28 цього Технічного регламенту.  

Таблиця відповідності 

80. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/31/ЄС 

Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію 

законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних 

зважувальних приладів та положень цього Технічного регламенту наведена у 

додатку 5. 

 

______________________________ 
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 1  

Додаток 1  

до Технічного регламенту 

 

СУТТЄВІ ВИМОГИ 

У цих суттєвих вимогах застосовано термінологію, яку використовує 

Міжнародна організація законодавчої метрології. 

Попередні спостереження 

Якщо неавтоматичний зважувальний прилад, призначений для 

використання у категоріях застосування, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 

цього Технічного регламенту, включає в себе або під’єднаний до кількох 

показувальних або друкувальних пристроїв, які повторюють результати 

зважування і не можуть впливати на правильне функціонування 

неавтоматичного зважувального приладу, то такі пристрої не повинні 

відповідати суттєвим вимогам у разі, якщо результати зважування друкуються 

або правильно записуються і не стираються компонентом приладу, який 

відповідає суттєвим вимогам, а результати доступні обом сторонам, 

зацікавленим у процесі вимірювання. Проте, якщо неавтоматичні зважувальні 

прилади використовуються для прямих продажів населенню, то друкувальні та 

показувальні пристрої як для продавця, так і для споживача, повинні 

відповідати суттєвим вимогам. 

Метрологічні вимоги 

Одиниці маси 

1. Для вимірювання маси дозволено використовувати одиниці, що 

передбачені Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", у 

тому числі: 

1) одиниці Міжнародної системи одиниць (SІ): кілограм, мікрограм, 

міліграм, грам, тонна; 

2) одиниці британської системи мір і ваг: тройська унція, при зважуванні 

дорогоцінних металів; 
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3) інші одиниці поза системою SІ: метричний карат, при зважуванні 

дорогоцінних каменів. 

Для приладів, які використовують одиниці Британської системи мір і ваг, 

застосовні суттєві вимоги, зазначені нижче, повинні бути конвертовані в ці 

одиниці шляхом простої інтерполяції. 

Класи точності 

2. Установлено такі класи точності: 

1) I – спеціальний 

2) II – високий 

3) III – середній 

4) IIII – звичайний 

Технічні характеристики цих класів наведені в таблиці 1. 

 

                                                                                                                       Таблиця 1 

Класи точності 

 

Клас Ціна повірочної 

поділки (е) 

Найбільша границя 

зважування (Min) 

Число повірочних поділок 

n=((Max)/е)) 

  Мінімальне 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

І 0,001 г ≤ е 100 е 50 000 --- 

ІІ 0,001 г ≤е ≤ 0,05 

г 

20 е 100 100 000 

0,1 г ≤ е 50 е 5 000 100 000 

ІІІ 0,1 г ≤ е ≤ 2 г 20 е 100 10 000 

5 г ≤ е 20 е 500 10 000 

ІІІІ 5 г ≤ е 10 е 100 1 000 

 

Для приладів класів II і III для визначення тарифу за перевезення 

найменша границя  зважування може бути зменшено до 5 е. 
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Ціна поділки шкали 

3. Фактична ціна поділки шкали (d) і ціна повірочної поділки (е) мають 

вигляд: 

1 х 10
k 
, 2 х 10

k
 , або 5 х 10

k
 одиниць маси, 

де k – будь-яке ціле число або нуль 

4. Для всіх приладів, окрім тих, що мають допоміжні показувальні 

пристрої:  

d = е. 

5. Для приладів з допоміжними показувальними пристроями 

застосовуються такі умови:  

е = 1 х 10
k
 г; 

d < е ≤ 10 d, 

Ці умови не застосовуються для приладів класу І з d < 10
-4 

г для яких           

е = 10
-3  

г. 

Класифікація 

6. Прилади з одним діапазоном зважування 

Прилади, обладнані допоміжними показувальними пристроями, належать 

до класу I або II. Для цих приладів найменша границя зважування для згаданих 

раніше двох класів визначається із таблиці 1 цього додатку, шляхом заміни в 

колонці 3 ціни повірочної поділки (е) на фактичну ціну поділки шкали (d). 

Якщо d < 10
-4 

г, то найбільша границя зважування для класу I може бути 

меншою, ніж 50000 е. 

7. Багатодіапазонні прилади 

Допускаються прилади з кількома діапазонами зважування, за умови, що 

це чітко вказано на приладах. Кожен діапазон зважування класифікується 

відповідно до пункту 6 цього додатку.  

Якщо діапазони зважування підпадають під різні класи точності, прилад 

повинен відповідати найжорсткішим вимогам, які застосовують до класів 

точності, до яких належать такі діапазони зважування. 

8. Багатоінтервальні прилади  
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1) Прилади з одним діапазоном зважування можуть мати кілька 

інтервалів зважування (багатоінтервальні прилади).  

Багатоінтервальні прилади не повинні бути оснащені допоміжним 

показувальним пристроєм. 

2) Кожен і-ий інтервал зважування багатоінтервального приладу 

характеризується його: 

 

ціною повірочної поділки еi де еi+1 > еi 

найбільшою границею зважування Махi де Махr = Мах 

найменшою границею зважування Mini де Mini = Махi-1 

та Min1 = Min 

де: 

i – 1,2,... r, 

i – число інтервалів зважування ; 

r – загальна кількість інтервалів зважування . 

Усі значення границь зважування є значеннями маси нетто незалежно від 

маси тари, що використовується. 

3) Інтервали зважування класифікуються згідно з таблицею 2. Всі 

інтервали зважування повинні належати до того самого класу точності, що і 

клас точності приладу. 

                                                                                                               Таблиця 2 

Багатоінтервальні прилади 

 

Клас Ціна 

повірочної 

поділки е 

Найменша границя 

зважування (Min) 

Число повірочних поділок 

  Мінімальне 

значення 

мінімальне 

значення
*) 

n = Maxi/e(i+1) 

максимальне 

значення 

n = Maxi/ei 

І 0,001 г ≤ ei 100 e1 50 000 --- 
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ІІ 0,001 г ≤ ei 

≤ 0,05 г 

20 e1 5 000 100 000 

0,1 г ≤ ei 50 e1 5 000 100 000 

ІІІ 0,1 г ≤ ei ≤  

2 г 

20 e1 500 10 000 

ІІІІ 5 г ≤ ei 10 e1 50 1 000 

 

i – 1,2,... r, 

i – число інтервалів зважування; 

r – загальна кількість інтервалів зважування 

*)
 Для i = r застосовується відповідна колонка з таблиці 1 із заміною е на еr..  

Точність 

9. При застосуванні процедур, викладених у пункті 37 цього Технічного 

регламенту, похибка показів не повинна перевищувати границь допустимої 

похибки, наведених в таблиці 3. У разі цифрових показів похибка показів 

коригується відповідно до похибки округлення.  

Границі допустимої похибки застосовують до значення маси нетто і тари 

для будь-яких вантажів, крім попередньо встановленого значення маси тари. 

                                                                                                                                  

Таблиця 3 

Границі допустимої похибки 

 

Навантаження Границі 

допустимої 

похибки 

Клас І Клас ІІ Клас ІІІ Клас ІІІІ 

0 ≤ m  ≤ 50 000 e 0 ≤ m  ≤ 5 000 e 0 ≤ m  ≤ 500 e 0 ≤ m  ≤ 50 e ± 0,5 e 

50 000 e < m  ≤ 

200 000 e 

5 000 e < m  ≤ 20 

000 e 

500 e < m  ≤ 2 

000 e 

50  e < m  ≤ 

200  e 

± 1,0 e 

200 000 e < m 20 000 e < m  ≤ 2 000 e < m  ≤ 200 e < m≤ 1  ± 1,5 e 
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100 000 e 10 000 e 000 e 

 

10. Границі допустимої похибки при експлуатації приладу можуть бути 

вдвічі більшими за границі допустимої похибки, встановлені у пункті 9 цього 

додатку. 

11. Результати зважування приладу мають бути повторюваними і мають 

бути відтворюваними іншими показувальними пристроями, що 

використовуються, за різних методів зрівноваження, що застосовуються. 

Результати зважування мають бути достатньою мірою нечутливі до змін 

положення вантажу на вантажоприймальному пристрої. 

12. Прилад повинен реагувати на невеликі зміни маси вантажу. 

Величини, що впливають, та час 

13. Прилади класів I, II, III і IIII, які можуть бути використані в 

нахиленому положенні, повинні бути достатньою мірою нечутливі до кута 

нахилу, який може виникнути за нормальних умов експлуатації. 

14. Прилади повинні відповідати метрологічним вимогам в діапазоні 

температур, встановленому виробником. Значення такого діапазону мають бути 

принаймні такими: 

1) 5°С для приладів I класу; 

2) 15°С для приладів IІ класу; 

3) 30°С для приладів IІІ класу. 

У разі не встановлення  виробником такого діапазону застосовується 

діапазон температур від – 10 
0
С до + 40 

0
С. 

15. Прилади, що живляться від мережі електроживлення, повинні 

задовольняти метрологічним вимогам в умовах робочих коливань живлення. 

Прилади, що живляться від батареї, повинні показувати, коли напруга 

падає нижче необхідного мінімального значення, і повинні в таких умовах 

продовжувати правильно функціонувати або автоматично відключатися. 
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16. Електронні прилади, за винятком приладів класів I і II, у яких е менш 

1 г, повинні відповідати метрологічним вимогам в умовах високої відносної 

вологості повітря за найбільшого значення їх діапазону температур. 

17. Тривале навантаження на прилади класів II, III або IIII повинно мати 

незначний вплив на покази при навантаженні або на нульові покази 

безпосередньо після зняття навантаження. 

18. За інших умов прилади повинні або продовжувати правильно 

функціонувати, або автоматично відключатися. 

Загальні вимоги 

19. Зовнішній вигляд і конструкція приладу мають бути такими, щоб 

прилади зберігали свої метрологічні якості при правильному використанні й 

установці, а також при їх використанні у середовищі, для якого вони 

призначені. Прилад повинен показувати значення маси. 

20. Якщо електронний прилад піддається впливу перешкод, він не 

повинен відображати результати суттєвих промахів або має автоматично 

виявляти і показувати їх. 

За умови автоматичного виявлення суттєвого промаху електронні 

прилади повинні давати візуальний або звуковий сигнал, який триватиме доти, 

поки користувач не вживе корегуючи заходи або поки промах не зникне. 

21. Вимог, зазначених в пунктах 19 та 20 цього додатку, необхідно 

дотримуватися протягом періоду часу, що вважається нормальним з точки зору 

правильного використання таких приладів. 

Цифрові електронні прилади повинні постійно провадити відповідний 

контроль за правильністю процесу зважування, за показувальним пристроєм, за 

зберіганням і передачею всіх даних. 

Після автоматичного виявлення суттєвого тривалого промаху 

електронний прилад повинен давати візуальний або звуковий сигнал, який 

триватиме доти, поки користувач не вживе корегуючи заходи або поки промах 

не зникне. 
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22. Приєднання зовнішнього обладнання до електронного приладу через 

відповідний інтерфейс не повинно негативно впливати на його метрологічні 

характеристики. 

23. Прилади не повинні мати характеристик, що ймовірно сприятимуть 

шахрайському використанню, при цьому можливості для ненавмисного 

неналежного використання повинні бути мінімальними. Елементи, що не мають 

бути від’єднанні або регулюватися користувачем, повинні бути захищені від 

таких дій. 

24. Прилади повинні бути спроектовані таким чином, щоб надавати 

можливість швидкого обов'язкового контролю, встановленого цим Технічним 

регламентом. 

Відображення результатів зважування та інших значень маси 

25. Відображення результатів зважування та інших значень маси має бути 

точним, однозначним і не вводити в оману, а показувальний пристрій повинен 

дозволяти легке зчитування показів за нормальних умов експлуатації. 

Найменування та символи одиниць вимірювання, про які йдеться в пункті 

1 цього додатку, мають відповідати Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність". 

Покази не повинні перевищувати значення найбільшої границі 

зважування (Мах), збільшеного на 9 е. 

Допоміжний показувальний пристрій розміщується лише праворуч від 

десяткової позначки. Розширений показувальний пристрій може 

використовуватися тільки тимчасово, а друкування має бути зупинено під час 

його використання. 

Можуть бути відображені допоміжні покази за умови, що вони не будуть 

помилково прийняті за основні покази. 

Друк результатів зважування та інших значень маси 

26. Надруковані результати повинні бути правильними, відповідно 

позначеними, виключати двозначність. Друк повинен бути ясним, чітким, 

таким, що не стирається, і довговічним. 
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Установлення за рівнем 

27. За необхідності, прилади можуть бути оснащені пристроєм для 

установлення за рівнем і покажчиком рівня, достатньо чутливими для 

правильної установки. 

Установлення на нуль 

28. Прилади можуть бути обладнані пристроями для установлення на 

нуль. Функціонування цих пристроїв має забезпечувати точне установлення на 

нуль і не призводити до неправильних результатів вимірювання. 

Пристрої тарування і пристрої для попереднього 

задавання значення маси тари 

29. Прилади можуть мати один або кілька пристроїв тарування та 

попереднього задавання значення маси тари. Функціонування цих пристроїв 

має забезпечувати точне установлення на нуль і забезпечувати правильне 

визначення маси нетто. Функціонування пристрою попереднього задавання 

значення маси тари має забезпечувати правильне визначення розрахункового 

значення маси нетто. 

Додаткові вимоги до приладів, що використовуються для прямих 

продажів населенню, з найбільшою границею зважування 

не більше 100 кг. 

30. Прилади, призначені для прямих продажів населенню, повинні 

відображати всю суттєву інформацію про операцію зважування, а прилади з 

обчислюванням вартості мають чітко показувати покупцю результати 

обчислення вартості за придбаний товар. 

Сума до оплати, якщо така вказується, має бути точною. 

Прилади з обчислюванням вартості мають відображати необхідні покази 

протягом досить тривалого часу для того, щоб покупець міг їх правильно 

прочитати. 

Прилади з обчислюванням вартості можуть виконувати й інші функції, 

крім зважування та обчислення ціни, за умови, що всі дані, які стосуються 
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зазначених операцій, будуть надруковані чітко, однозначно і зручно 

розташовані на чеку або етикетці, призначеній для покупця. 

Прилади не повинні мати характеристик, які можуть спричинити, прямо 

чи опосередковано, появу показів, тлумачення яких не є легким чи простим.  

Прилади мають забезпечувати захист покупців від будь-яких 

неправильних операцій з продажу через їх неправильне функціонування.  

Заборонено використовувати допоміжні показувальні пристрої та 

розширені показувальні пристрої.  

Допоміжні пристрої дозволені, якщо тільки вони не призводять до 

шахрайського використання.  

Прилади, аналогічні тим, які зазвичай використовуються для прямих 

продажів населенню, що не задовольняють вимогам цього розділу, повинні 

мати біля дисплею маркування, яке не можна стерти: "Заборонено для прямих 

продажів населенню". 

Прилади з друкуванням етикетки з вартістю 

31. Прилади з друкуванням етикетки з вартістю повинні відповідати 

вимогам приладів з обчислюванням вартості, що використовуються для прямих 

продажів населенню, в тій мірі, наскільки ці вимоги застосовні для зазначених 

приладів. Не допускається друкування етикеток при значенні маси нижче 

найменшої границі зважування. 

 

______________________________ 
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Додаток 2 

до Технічного регламенту 

 

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ 

Модуль В (перевірка типу) 

1. Перевірка типу – частина процедури оцінки відповідності, згідно з 

якою призначений орган досліджує технічний проект приладу, перевіряє і 

підтверджує його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, які 

застосовуються до зазначеного приладу.  

2. Перевірка типу може здійснюватися в один із таких способів:  

дослідження зразка – представника комплектних приладів, запланованих 

до виробництва (виготовлений типовий зразок); 

оцінка адекватності технічного проекту приладу шляхом експертизи 

технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього 

додатку, та дослідження зразків одного або кількох критичних компонентів 

приладу, передбаченого до виробництва (поєднання виготовленого типового 

зразка і проекту типового зразка);  

оцінка адекватності технічного проекту приладу шляхом експертизи 

технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього 

додатку, без дослідження зразка (проект типового зразка). 

3. Виробник повинен подати заявку для перевірки типу до одного 

обраного ним призначеного органу. 

Заявка повинна містити: 

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки його 

уповноваженим представником, – його найменування та адресу; 

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший 

призначений орган; 

3) технічну документацію. Технічна документація повинна дозволяти 

робити оцінювання відповідності приладу вимогам цього Технічного 

регламенту, що застосовуються до нього, та повинна містити адекватний аналіз 
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і оцінку ризику (-ів). Технічна документація повинна визначати вимоги, що 

застосовуються, та охоплювати в тій мірі, в якій це необхідно для оцінки, 

конструкцію, виробництво та роботу приладу. Технічна документація повинна 

містити, де це прийнятно, принаймні такі складові:  

загальний опис приладу; 

технічний проект та виробничі креслення, схеми елементів, складальних 

вузлів, схеми тощо; 

опис та пояснення, необхідні для розуміння цих креслень і схем, а також 

роботи приладу; 

перелік національних стандартів, застосованих повністю чи частково, і, 

якщо національні стандарти не були застосовані, описи рішень, прийнятих з 

метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам цього Технічного 

регламенту, в тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, 

що були застосовувані. У випадку часткового застосування національних 

стандартів з переліку національних стандартів технічна документація повинна 

містити посилання на частини  стандартів, які були застосовані; 

результати проведених розрахунків конструкції,експертиз тощо; 

протоколи випробувань; 

4) зразки – представники приладів, що заплановані до виробництва. 

Призначений орган може за необхідності вимагати додаткові зразки для 

виконання програми випробувань;  

5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного 

проекту. Ці підтвердні документи мають містити посилання на всі документи, 

які були використані, особливо, якщо відповідні національні стандарти не були 

застосовані повністю. Підтвердні документи мають містити, якщо необхідно, 

результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними 

специфікаціями компетентною лабораторією виробника або іншою 

компетентною випробувальною лабораторією від його імені та під його 

відповідальність. 

4. Призначений орган повинен: 
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стосовно приладу: 

1) провести експертизу технічної документації та підтвердних документів 

для оцінки адекватності технічного проекту приладу; 

стосовно зразків: 

2) перевірити, що зразок (-и) був виготовлений відповідно до технічного 

проекту, і визначити елементи, які були розроблені у відповідності з чинними 

положеннями відповідних національних стандартів, елементи, які були 

розроблені у відповідності з іншими відповідними технічними специфікаціями; 

3) провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх 

проведення, для перевірки того, що обрані виробником, для застосування 

рішення відповідних національних стандартів, були застосовані правильно; 

4) провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх 

проведення, для перевірки того, що у разі не застосування рішень відповідних  

національних стандартів, прийняті виробником рішення, які застосовують інші 

відповідні технічні специфікації, відповідають відповідним суттєвим вимогам 

цього Технічного регламенту;  

5) дійти згоди з виробником про місце проведення досліджень та 

випробувань. 

5. Призначений орган повинен скласти звіт про оцінку, в якому зазначено 

роботи, проведену відповідно до пункту 4 цього додатку, та їх результати. Без 

шкоди для своїх зобов'язань по відношенню до органу, що призначає, 

призначений орган може розкривати зміст цього звіту, в повному обсязі або 

частково, лише за згодою виробника. 

6. Якщо тип приладу відповідає вимогам цього Технічного регламенту, 

які застосовуються до відповідного приладу, призначений орган видає 

виробнику сертифікат перевірки типу засобів вимірювальної техніки (далі – 

сертифікат перевірки типу). Цей сертифікат має містити найменування та 

адресу виробника, висновки перевірки, умови (якщо такі є) її чинності та 

необхідні дані для ідентифікації затвердженого типу. Сертифікат перевірки 

типу може мати один або кілька додатків. 
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Сертифікат перевірки типу та його додатки повинні містити всю 

відповідну інформацію, яка дозволяє оцінити відповідність виготовлених 

приладів затвердженому типу і яка дозволить проводити контроль в умовах 

експлуатації. 

Сертифікат перевірки типу повинен мати строк дії 10 років від дати його 

видачі і може бути подовжений на кожні наступні 10 років. У разі внесення у 

конструкцію приладу суттєвих змін, наприклад, в результаті застосування 

нових методів технологій виробництва, строк дії сертифіката перевірки типу 

може бути обмежений двома роками і подовжений на три роки. 

Якщо тип не задовольняє відповідним вимогам цього Технічного 

регламенту, призначений орган повинен відмовити у видачі сертифіката 

перевірки типу та повинен повідомити про це заявника з докладним викладом 

причин своєї відмови. 

7. Призначений орган має володіти інформацією відносно змін у 

загальновизнаному сучасному рівні техніки, які можуть впливати на 

відповідність перевірки типу приладу вимогам цього Технічного регламенту, 

які застосовуються до нього, і повинен визначати, чи такі зміни вимагають 

подальшого розгляду. Якщо така необхідність має місце, то призначений орган 

повинен інформувати відповідно виробника. Виробник повинен інформувати 

призначений орган, в якому зберігається технічна документація, стосовно 

сертифіката перевірки типу, про всі зміни в затвердженому типі, які можуть 

вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам цього Технічного 

регламенту або на умови дії цього сертифікату. Такі зміни можуть потребувати 

додаткового затвердження у формі доповнення до оригіналу сертифіката 

перевірки типу. 

8. Кожен призначений орган інформує орган, що призначає, про 

сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, які він видав чи 

відкликав, або періодично чи за запитом надавати органу, що призначає, список 

таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них про відмови, 

призупинення дії чи інші обмеження. 
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Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи 

щодо сертифікатів перевірки типу та/або будь-яких доповнень до них про 

відмови, призупинення дії чи інші обмеження, і, за запитом, про видані ним такі 

сертифікати та/або доповнення до них. 

Інші призначені органи можуть, за запитом, отримати копії сертифікатів 

перевірки типу та/або додатків до них. Призначений орган зобов'язаний 

зберігати копію сертифікату перевірки типу, його додатків і доповнень, а також 

технічної документації, у тому числі документації, представленої виробником, 

до закінчення строку дії цього сертифіката. 

9. Виробник повинен зберігати для надання у разі потреби органам 

державного ринкового нагляду копії сертифіката перевірки типу, його додатків 

і доповнень разом з технічною документацією протягом 10 років після введення 

приладу в обіг. 

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, 

зазначену у пункті 3 цього додатку, і виконувати обов’язки, викладені в 

пунктах 7 і 9 цього додатку, за умови, що вони зазначені у дорученні. 

Модуль D (відповідність типу шляхом забезпечення якості 

виробничого процесу) 

11. Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу 

– це частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник 

виконує зобов’язання, викладені в пунктах 12, 22 та 23 цього додатку, та  

гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні прилади 

відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і задовольняють 

вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених 

приладів. 

12. Виробництво 

Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю 

виробництва, вихідного контролю продукції та випробувань приладів, як 

зазначено в пунктах 13-17 цього додатку , і підлягає нагляду, як зазначено в 

пунктах 18-21 цього додатку. 
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Система управління якістю 

13. Виробник подає до обраного ним призначеного органу заявку на 

оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних приладів. 

Заявка повинна містити: 

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки його 

уповноваженим представником, – його найменування та адресу; 

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший 

призначений орган; 

3) усю відповідну інформацію для категорії приладів, які розглядаються; 

4) документацію стосовно системи управління якістю; 

5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію 

сертифіката перевірки типу. 

14. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність 

приладів типові, описаному в сертифікаті перевірки типу і вимогам цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених приладів . 

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути 

задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових 

політик, процедур та інструкцій. Ця документація системи управління якістю 

повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів з 

контролю якості. 

Вона повинна зокрема містити належний опис: 

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язки та 

повноваження керівництва стосовно якості продукції; 

2) відповідних методів виробництва, система управління якістю та 

забезпечення якості, процесів та системних дій, які будуть використовуватись; 

3) досліджень та випробувань, які будуть проводитися перед, під час і 

після виготовлення, а також частота, з якою вони будуть проводитися; 

4) записів щодо якості, таких як інспекційні звіти і дані випробувань, дані 

калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо; 
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5) засобів моніторингу для  досягнення необхідної якості продукції та 

ефективного функціонування системи управління якістю. 

15. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з 

метою визначення чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 14 цього 

додатку. 

Він повинен припускати відповідність цим вимогам елементів системи 

управління якістю, які відповідають відповідним технічним вимогам 

відповідного національного стандарту. 

Окрім досвіду керування системами управління якістю, аудиторська 

група повинна мати принаймні одного члена з досвідом оцінювання у сфері 

відповідних приладів та відповідної технології виготовлення приладів, а також 

знаннями застосовних вимог цього Технічного регламенту. Аудит повинен 

включати відвідування підприємств виробника з метою оцінки. Аудиторська 

група розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 13 

цього додатка, перевіряє здатність виробника ототожнювати відповідні вимоги 

цього Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою 

забезпечення відповідності приладу цим вимогам. 

Призначений орган повинен повідомити виробника про своє рішення. 

Повідомлення повинно містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване 

рішення щодо оцінки. 

16. Виробник повинен виконувати зобов'язання, що випливають із 

схваленої системи управління якістю, і підтримувати її таким чином, аби вона 

залишалася адекватною і ефективною. 

17. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив 

систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі 

управління якістю.  

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і 

прийняти рішення, чи змінена система управління якістю продовжує 

задовольняти вимогам, зазначеним у пункті 14 цього додатку, або ж необхідна 

переоцінка. 
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Він повинен повідомити виробника про своє рішення. Повідомлення має 

містити висновки щодо дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки. 

Нагляд під відповідальністю призначеного органу 

18. Ціллю нагляду є переконання в тому, що виробник належним чином 

виконує зобов’язання, що випливають із схваленої системи управління якістю. 

19. Виробник зобов’язаний, для цілей оцінки, надавати призначеному 

органу доступ до місць виробництва, контролю проведення випробувань та 

зберігання і надавати йому необхідну інформацію, зокрема: 

1) документацію системи управління якістю; 

2) протоколи контролю якості, наприклад, інспекційні звіти та дані 

випробувань, дані калібрування, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу 

тощо. 

20. Призначений орган повинен періодично проводити перевірки для 

переконання в тому, що виробник підтримує та застосовує систему управління 

якістю, та надавати виробникові звіт про перевірку. 

21. Крім того, призначений орган може робити раптові відвідування 

виробника. Під час таких відвідувань призначений орган може, у разі 

необхідності, провести випробування приладу, або доручити його проведення з 

метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. 

Призначений орган повинен надати виробникові звіт про відвідування та, у 

разі, якщо були проведені випробування, – протокол випробування. 

Маркування відповідності та декларація про відповідність 

22. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне 

маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність 

призначеного органу, зазначену в пункті 13 цього додатку, його 

ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад, який відповідає типу, 

описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного приладу. 

23. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної 

модифікації приладу і тримає для надання її на запити органів державного 
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ринкового нагляду протягом 10 років після введення приладу в обіг. Декларація 

про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію приладу, для якої вона 

була складена. 

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна відповідним 

органам виконавчої влади за запитом. 

24. Виробник повинен протягом 10 років після введення приладу в обіг, 

тримати для надання органам державного ринкового нагляду: 

1) документацію, зазначену у пункті 13 цього додатку; 

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 17 цього додатку, які 

затверджено; 

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 17, 20 та 21 

цього додатку. 

25. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що 

призначає, щодо виданих або відкликаних схвалень систем управління якістю, 

та періодично або за запитом надавати органу, що призначає, список систем 

управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію або 

іншим чином обмежено. 

26. Уповноважений представник 

Обов'язки виробника, зазначені в пунктах 13, 17, 22, 23 і 24 цього 

додатку, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його 

імені і під його відповідальність, за умови, що вони зазначені в дорученні. 

Модуль D1 (забезпечення якості виробничого процесу) 

27. Забезпечення якості виробничого процесу – це процедура оцінки 

відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені в 

пунктах 28, 30, 40 і 41 цього додатку, та забезпечує і заявляє під свою повну 

відповідальність, що відповідні прилади задовольняють вимогам цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених приладів. 

Технічна документація 

28. Виробник розробляє технічну документацію. Технічна документація 

повинна дозволяти проведення оцінювання відповідності приладу відповідним 
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вимогам та повинна містити адекватний аналіз та оцінку ризику (-ів). Технічна 

документація повинна визначати вимоги, які застосовуються, та наскільки це 

стосується оцінки, охоплювати проектування, виробництво та роботу приладу. 

Технічна документація повинна, якщо це може бути застосовано, містити 

принаймні такі складові:  

1) загальний опис приладу; 

2) технічний проект та виробничі креслення, схеми елементів, 

складальних вузлів, схеми тощо; 

3) опис та пояснення, необхідні для розуміння цих креслень і схем, а 

також роботи приладу;  

4) перелік національних стандартів, застосованих повністю або частково, 

і якщо національні стандарти не були застосовані, описи рішень, прийнятих з 

метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам цього Технічного 

регламенту, в тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, 

що були застосовувані. У разі часткового застосовування національних 

стандартів технічна документація повинна містити посилання на частини 

стандартів, які були застосовані; 

5) результати виконаних проектних розрахунків конструкції, проведених 

досліджень тощо; 

6) протоколи випробувань. 

29. Виробник повинен зберігати технічну документацію  для надання її 

відповідним органам державного ринкового нагляду протягом 10 років після 

введення приладу в обіг. 

Виробництво 

30. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю 

виробництва, вихідного контролю продукції та випробувань приладів, як 

зазначено в пунктах 31-35 цього додатку, і підлягає нагляду, як зазначено в 

пунктах 36-39 цього додатку. 
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Система управління якістю 

31. Виробник подає до обраного ним призначеного органу заявку на 

оцінку його системи управління якістю стосовно відповідних приладів. 

Заявка повинна містити: 

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки його 

уповноваженим представником, – його найменування та адресу; 

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший 

призначений орган; 

3) усю відповідну інформацію для категорії приладів, які розглядаються; 

4) документацію стосовно системи управління якістю; 

5) технічну документацію, зазначену у пункті 28. 

32. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність 

приладів вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до 

зазначених приладів. 

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути 

задокументовані у систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових 

політик, процедур та інструкцій. Ця документація системи управління якістю 

повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів з 

контролю якості. 

Вона повинна зокрема містити належний опис: 

1) цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язки та 

повноваження керівництва стосовно якості продукції; 

2) відповідних методів виробництва, система управління якістю та 

забезпечення якості, процесів та систематичних дій, які будуть 

використовуватись;  

3) досліджень та випробувань, які будуть проводитися перед, під час і 

після виготовлення, а також частота, з якою вони будуть проводитися; 

4) записів щодо якості, таких як інспекційні звіти і дані випробувань, дані 

калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо; 
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5) засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та 

ефективного функціонування системи управління якістю. 

33. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з 

метою визначення чи задовольняє вона вимогам, зазначеним у пункті 32 цього 

додатку. 

Він повинен припускати відповідність цим вимогам стосовно елементів 

системи управління якістю, які відповідають відповідним вимогам відповідного 

національного стандарту. 

Додатково до досвіду керування системами управління якістю, 

аудиторська група повинна мати принаймні одного члена з досвідом 

оцінювання у сфері відповідних приладів та відповідної технології 

виготовлення приладів, а також знаннями застосовних вимог цього Технічного 

регламенту. Аудит повинен включати відвідування підприємств виробника з 

метою оцінки. Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену 

в підпункті 5 пункту 13 цього додатка, перевіряє здатність виробника 

ототожнювати відповідні вимоги цього Технічного регламенту і проводить 

необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності приладу цим вимогам. 

Призначений орган повинен повідомити виробника про своє рішення. 

Повідомлення повинно містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване 

рішення щодо оцінки. 

34. Виробник повинен виконувати зобов'язання, що випливають із 

схваленої системи управління якістю, і підтримувати її таким чином, аби вона 

залишалася адекватною і ефективною. 

35. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив 

систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі 

управління якістю.  

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і 

прийняти рішення, чи змінена система управління якістю продовжує 

задовольняти вимогами, зазначеним у пункті 14 цього додатку, або ж необхідна 

переоцінка. 
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Він повинен повідомити виробника про своє рішення. Повідомлення має 

містити висновки щодо дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки. 

Нагляд під відповідальністю призначеного органу 

36. Ціллю нагляду є переконання в тому, що виробник належним чином 

виконує зобов’язання, що випливають із схваленої системи управління якістю.  

37. Виробник зобов’язаний, для цілей оцінки, надавати призначеному 

органу доступ до місць виробництва, контролю, проведення випробувань та 

зберігання і надавати йому необхідну інформацію, зокрема: 

1) документацію системи управління якістю;  

2) технічну документацію, зазначену у пункті 28 цього додатку; 

3) протоколи контролю якості, наприклад, інспекційні звіти та дані 

випробувань, дані калібрування, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу 

тощо. 

38. Призначений орган повинен періодично проводити перевірки для 

переконання в тому, що виробник підтримує та застосовує систему управління 

якістю, та надавати виробникові звіт про перевірку.  

39. Крім того, призначений орган може робити раптові відвідування 

виробника. Під час таких відвідувань призначений орган може, у разі 

необхідності, провести випробування приладу, або доручити його проведення з 

метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. 

Призначений орган повинен надати виробникові звіт про відвідування та, у 

разі, якщо були проведені випробування, – протокол випробування. 

Маркування відповідності та декларація  про відповідність 

40. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне 

маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність 

призначеного органу, зазначену в пункті 31 цього додатку,– його 

ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад, який відповідає типу, 

описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного приладу. 
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41. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної 

модифікації приладу і тримає її для надання органам державного ринкового 

нагляду протягом 10 років після введення приладу в обіг. Декларація про 

відповідність повинна ідентифікувати модифікацію приладу, для якого вона 

була складена. 

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна відповідним 

органам виконавчої влади за їх запитом. 

42. Виробник повинен протягом 10 років після введення приладу в обіг, 

тримати для надання органам державного ринкового нагляду: 

1) документацію, зазначену у пункті 31 цього додатку; 

2) інформацію стосовно змін, зазначену у пункті 35 цього додатку, які 

затверджено; 

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 35, 38 та 39 

цього додатку. 

43. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що 

призначає, щодо виданих або відкликаних схвалень систем управління якістю, 

та періодично або за запитом надавати органу, що призначає, список систем 

управління якістю, яким було відмовлено у схваленні, призупинено їх дію або 

іншим чином обмежено. 

Уповноважений представник 

44. Обов'язки виробника, зазначені в пунктах 29, 31, 35, 40, 41 і 42 цього 

додатку можуть бути виконані його уповноваженим представником від його 

імені і під його відповідальність, за умови, що вони зазначені в дорученні. 

Модуль F (відповідність типу за результатами  

перевірки приладів) 

45. Відповідність типу за результатами перевірки приладів – це частина 

процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує 

обов'язки, встановлені в пунктах 46, 50 та 51 цього додатку, та забезпечує і 

заявляє під свою повну відповідальність, що відповідні прилади, які пройшли 

перевірки відповідно до положень пункту 47 цього додатку, відповідають типу, 
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описаному в сертифікаті перевірки типу, і задовольняють вимоги цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених приладів. 

Виробництво 

46. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб 

виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність 

виготовлених приладів затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки 

типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до 

зазначених приладів. 

Перевірка 

47. Призначений орган, обраний виробником, проводить перевірки 

шляхом відповідних досліджень і випробувань з метою перевірки відповідності 

приладів затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу і 

застосовним вимогам цього Технічного регламенту. 

Дослідження та випробування для перевірки відповідності приладів 

відповідним вимогам, виконуються шляхом дослідження та випробування 

кожного приладу, як зазначено у пунктах 48 та 49 цього додатку. 

Перевірка шляхом дослідження та випробування кожного приладу 

48. Всі прилади повинні бути індивідуально досліджені та відповідні 

випробування, встановлені у відповідному національному стандарті (-ах), 

та/або еквівалентні випробування, встановлені в інших відповідних технічних 

специфікаціях, повинні бути проведені з метою перевірки відповідності 

приладів затвердженому типу, описаному у сертифікаті перевірки типу, і 

відповідним вимогам цього Технічного регламенту. 

У разі відсутності такого національного стандарту, відповідним 

призначеним органом приймається рішення про відповідні випробування, які 

будуть проведені. 

49. Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо проведених 

досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожному 

перевіреному приладі або доручає його нанесення під свою відповідальність. 
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Виробник зберігає сертифікати відповідності доступними для перевірки 

органами державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення 

приладу в обіг. 

Маркування відповідності та декларація про відповідність 

50. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне 

маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність 

призначеного органу, зазначену в пункті 47 цього додатку,- його 

ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад, який відповідає типу, 

описаному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам цього 

Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного приладу. 

51. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної 

модифікації приладу і зберігає її для надання органам державного ринкового 

нагляду протягом 10 років після введення приладу в обіг. Декларація про 

відповідність повинна ідентифікувати модифікацію приладу, для якого вона 

була складена. 

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна відповідним 

органам виконавчої влади за їх запитом. 

За згодою призначеного органу, зазначеного в пункті 47 цього додатку, та 

під його відповідальність, виробник може також наносити ідентифікаційний 

номер призначеного органу на прилади. 

52. За згодою призначеного органу, зазначеного в пункті 47 цього 

додатку, та під його відповідальність, виробник може наносити 

ідентифікаційний номер призначеного органу на прилади під час виробничого 

процесу. 

Уповноважений представник 

53. Обов'язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим 

представником від його імені і під його відповідальність, за умови, що вони 

зазначені в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати 

зобов'язання виробника, встановлені в пункті 46 цього додатку. 

Модуль F1 (відповідність за результатами перевірки приладів ) 
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54. Відповідність приладів за результатами перевірки приладів – це 

процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує 

обов’язки, визначені в пунктах 55, 56, 57, 61 і 62 цього додатку, та забезпечує і 

заявляє під свою повну відповідальність, що відповідні прилади, які пройшли 

перевірку відповідно до положень пункту 58 цього додатку, відповідають 

вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених 

приладів. 

Технічна документація 

 

55. Виробник розробляє технічну документацію. Технічна документація 

повинна дозволяти проведення оцінювання відповідності приладу відповідним 

вимогам та повинна містити адекватний аналіз та оцінку ризику (-ів). Технічна 

документація повинна визначати вимоги, які застосовуються, та наскільки це 

стосується оцінки, охоплювати проектування, виробництво та роботу приладу. 

Технічна документація повинна, якщо це може бути застосовано, принаймні 

такі складові:  

1) загальний опис приладу; 

2) технічний проект та виробничі креслення, схеми елементів, 

складальних вузлів, схеми тощо; 

3) описи та пояснення, необхідні для розуміння цих креслень і схем, а 

також роботи приладу; 

4) перелік національних стандартів, застосованих повністю або частково, 

і якщо національні стандарти не були застосовані, описи рішень, прийнятих з 

метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам цього Технічного 

регламенту, в тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, 

що були застосовувані. У разі часткового застосовування національних 

стандартів у технічна документація повинна містити посилання на частини 

стандартів, які були застосовані; 

5) результати виконаних проектних розрахунків конструкції, проведених 

досліджень тощо ; 
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6) протоколи випробувань. 

56. Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання 

відповідним органам державного ринкового нагляду протягом 10 років після 

введення приладу в обіг.  

 

Виробництво 

57. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб 

виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність 

виготовлених приладів застосовним вимогам цього Технічного регламенту . 

Перевірка 

58. Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні 

дослідження і випробування з метою перевірки відповідності приладів 

застосовним вимогам цього Технічного регламенту.  

Дослідження та випробування для перевірки відповідності приладів 

відповідним вимогам виконуються шляхом дослідження та випробуваннями 

кожного приладу, як зазначено у пунктах 59 та 60 цього додатку.  

Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування 

кожного приладу 

59. Всі прилади повинні бути індивідуально досліджені та відповідні 

випробування, встановлені у відповідному національному стандарті (-ах), 

та/або еквівалентні випробування, встановлені в інших відповідних технічних 

специфікаціях, повинні бути проведені з метою перевірки відповідності 

приладів вимогам, які застосовуються до зазначених приладів. У разі 

відсутності такого національного стандарту, відповідним призначеним органом 

приймається рішення про відповідні випробування, які будуть проведені. 

60. Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо проведених 

досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожному 

перевіреному приладі або доручає його нанесення під свою відповідальність. 
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Виробник зберігає сертифікати відповідності для надання органам 

державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення приладу в 

обіг. 

Маркування відповідності та декларація про відповідність 

61 Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне 

маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність 

призначеного органу, зазначену в пункті 58 цього додатку,- його 

ідентифікаційний номер на кожний окремий приладі, який задовольняє 

вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного 

приладу. 

62. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної 

модифікації приладу і зберігає її для надання органам державного ринкового 

нагляду протягом 10 років після введення приладу в обіг. Декларація про 

відповідність повинна ідентифікувати модифікацію приладу, для якого вона 

була складена. 

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна відповідним 

органам виконавчої влади за їх запитом. 

За згодою призначеного органу, зазначеного в пунктах 59 і 60 цього 

додатку, та під його відповідальність, виробник може також наносити 

ідентифікаційний номер призначеного органу на прилади. 

63. За згодою призначеного органу та під його відповідальність виробник 

може наносити ідентифікаційний номер призначеного органу на прилади під 

час виробничого процесу.  

Уповноважений представник 

64. Обов'язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим 

представником від його імені і під його відповідальність, за умови, що вони 

зазначені в дорученні. Уповноважений представник не може виконувати 

зобов'язання виробника, встановлені в пунктах 55 та 57 цього додатку. 
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Модуль G (відповідність за результатами перевірки  

кожного окремого приладу) 

65. Відповідність за результатами перевірки кожного окремого приладу – 

це процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує 

зобов’язання, визначені в пунктах 66, 67, 68, 70 та 71 цього додатку, та 

забезпечує і заявляє під свою повну відповідальність, що відповідний прилад, 

який був підданий перевірці згідно з положеннями пункту 69 цього додатку, 

відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до 

зазначеного приладу. 

Технічна документація 

 

66. Виробник розробляє технічну документацію та забезпечує її 

доступність для призначеного органу, як зазначено в пункті 69 цього додатку. 

Технічна документація повинна дозволяти проведення оцінювання 

відповідності приладу  відповідним вимогам та повинна містити адекватний 

аналіз та оцінку ризику (-ів). Технічна документація повинна визначати вимоги, 

які застосовуються, та наскільки це стосується оцінки, охоплювати 

проектування, виробництво та роботу приладу. Технічна документація повинна, 

якщо це може бути застосовано, містити принаймні такі складові:  

1) загальний опис приладу; 

2) технічний проект та виробничі креслення, схеми елементів 

складальних вузлів, схеми тощо; 

3) описи та пояснення, необхідні для розуміння цих креслень і схем, а 

також роботи приладу; 

4) перелік національних стандартів, застосованих повністю або частково, 

і якщо національні стандарти не були застосовані, описи рішень, прийнятих з 

метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам цього Технічного 

регламенту, в тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, 

що були застосовувані. У разі часткового застосовування національних 
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стандартів технічна документація повинна містити посилання на частини 

стандартів, які були застосовані; 

5) результати виконаних проектних розрахунків конструкції, проведених 

досліджень тощо; 

6) протоколи випробувань. 

67. Виробник повинен зберігати технічну документацію для надання 

відповідним органам державного ринкового нагляду протягом 10 років після 

введення приладу в обіг. 

 

 

Виробництво 

68. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб 

виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність 

виготовленого приладу застосовним вимогами цього Технічного регламенту. 

Перевірка 

69. Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні 

дослідження та випробування, встановлені в відповідних національних 

стандартах, та/або еквівалентні випробування, встановлені в інших відповідних 

технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності приладу застосовним 

вимогам цього Технічного регламенту, або доручає їх проведення. У разі 

відсутності такого національного стандарту, відповідним призначеним органом 

приймається рішення про відповідні випробування, які будуть проведені. 

Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно проведених 

досліджень і випробувань та наносить на кожний перевірений прилад свій 

ідентифікаційний номер або доручає його нанесення під свою відповідальність. 

Виробник зберігає сертифікати відповідності для надання органам 

державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення приладу в 

обіг. 

Маркування відповідності та декларація про відповідність 
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70. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне 

маркування, встановлені в цьому Технічному регламенті, і, під відповідальність 

призначеного органу, зазначену в пункті 69 цього додатку, - його 

ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад, який задовольняє вимогам 

цього Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного приладу. 

71. Виробник складає письмову декларацію про відповідність і зберігає її 

для надання органам державного ринкового нагляду протягом 10 років після 

введення приладу в обіг. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати 

модифікацію приладу, для якого вона була складена. 

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна відповідним 

органам виконавчої влади за їх запитом. 

Уповноважений представник 

72. Обов'язки виробника, встановлені в пунктах 67, 70 та 71 цього 

додатку, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його 

імені і під його відповідальність, за умови, що вони зазначені в дорученні. 

Загальні положення 

73. Оцінка відповідності за модулями D, D1, F, F1 або G може 

виконуватися на підприємстві-виробнику або в будь-яких інших місцях, якщо 

транспортування до місця використання не вимагає розбирання приладу, а 

також якщо введення в експлуатацію на місці використання не вимагає 

збирання приладу або інших робіт з технічного монтажу, які ймовірно 

матимуть вплив на роботу приладу, і якщо враховуватиметься величина сили 

тяжіння у місці введення в експлуатацію або робота приладу не є чутливою до 

змін сили тяжіння. В усіх інших випадках оцінка відповідності повинна 

проводитися в місці використання приладу. 

74. У разі, якщо робота приладу є чутливою до змін сили тяжіння, 

процедури, зазначені у пункті 73 цього додатку, можуть проводитися у два 

етапи, при цьому другий етап включає усі перевірки та випробування, 

результати яких залежать від сили тяжіння, а перший етап – усі інші перевірки 

та випробування. Другий етап виконується на місці використання приладу. 
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Якщо у державі встановленні гравітаційні зони по всій її території, вираз «у 

місці використання приладу» може тлумачитися як «у гравітаційній зоні у місці 

використання приладу». 

75. Якщо виробником прийнято рішення щодо виконання у два етапи 

однієї з процедур, зазначених у пункті 73 цього додатку, та якщо такі два етапи 

проводитимуться різними сторонами, то прилад, який пройшов перший етап 

процедури, повинен містити ідентифікаційний номер призначеного органу, 

залученого на цьому етапі. 

76. Сторона, яка провела перший етап процедури, видає для кожного 

приладу сертифікат, в якому містяться дані, необхідні для ідентифікації 

приладу, та вказуються проведені дослідження та випробування.  

Сторона, яка проводить другий етап процедури, повинна проводити ті 

дослідження та випробування, які ще не були проведені. 

Виробник або його уповноважений представник повинні гарантувати 

надання за запитом сертифікатів відповідності, виданих призначеним органом. 

77. Виробник, який обрав модуль D або D1, на першому етапі може 

використовувати цю ж саму процедуру на другому етапі, або прийняти рішення 

щодо продовження на другому етапі модуля F або F1 відповідно. 

78. Маркування знаком відповідності та додаткове метрологічне 

маркування повинно наноситися на прилади після закінчення другого етапу 

разом з ідентифікаційним номером призначеного органу, що був залучений до 

другого етапу. 

______________________________ 
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Додаток 3 

до Технічного регламенту 

 

НАПИСИ, ЩО НАНОСЯТЬСЯ НА ПРИЛАДИ 

 

Прилади, призначені для використання у категоріях застосування,  

зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту 

 

1. Ці прилади повинні містити такі видимі, чіткі та незмивні написи:  

1) номер сертифіката перевірки типу (у разі потреби); 

2) найменування виробника, зареєстровану торгову назву або 

зареєстровану торгову марку;  

3) клас точності, обведений овалом, або двома горизонтальними лініями, 

з'єднаними двома півколами; 

4) найбільшу границю зважування, у вигляді Max …; 

5) найменшу границю зважування, у вигляді Min …;  

6) ціну повірочної поділки, у вигляді e = …; 

7) тип, номер партії або серійний номер; 

та де це прийнятно:  

8) для приладів, що складаються з окремих, але поєднаних вузлів - 

ідентифікаційну позначку на кожному вузлі; 

9) ціну поділки шкали, якщо вона відрізняється від e, у вигляді d = …; 

10) максимальне значення діапазону компенсування маси тари, у вигляді 

T = + …,  

11) максимальне значення діапазону вибирання маси тари, якщо воно 

відрізняється від Max, у вигляді T = – …;  

12) ціна поділки пристрою тарування, якщо вона відрізняється від d, у 

вигляді  d T = …;  

13) найбільше допустиме навантаження, якщо воно відрізняється від Max, 

у вигляді Lim …; 
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14) особливий діапазон температур, у вигляді … °C/… °C; 

15) значення передатного відношення важільної системи між 

вантажоприймальною платформою та платформою (площадкою) для 

розміщення гир. 

2. На цих приладах повинні бути належні місця для нанесення 

маркування відповідності та написів. Вони мають бути такими, щоб було 

неможливо зняти маркування відповідності і написи, без їх пошкодження, і 

такими, щоб маркування відповідності та написи були видимі, коли прилад 

знаходиться у робочому положенні. 

3. Якщо застосовано табличку з технічними даними, то повинна існувати 

можливість закріплення цієї таблички таким чином, щоб її не було можливо 

зняти без руйнування. Якщо табличка з технічними даними призначена для 

таврування, то повинно бути можливим нанесення на неї контрольної позначки. 

4. Написи Max, Min, e, та d повинні також міститися біля дисплею, на 

якому відображуються результати зважування, якщо ця інформація вже не 

розташована на ньому. 

5. Кожен ваговимірювальний пристрій, з’єднаний або який може бути 

з’єднаний з одним або декількома вантажоприймальними пристроями, має 

містити відповідні написи стосовно зазначених вантажоприймальних 

пристроїв. 

Прилади, не призначені для використання у категоріях застосування,  

зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього Технічного регламенту 

 

6. Ці прилади повинні містити видимі, розбірливі й незмивні написи: 

1) найменування виробника, зареєстровану торгову назву або 

зареєстровану торгову марку; 

2) найбільшу границю зважування, у вигляді Max …. 

Зазначені прилади не повинні містити маркування відповідності, 

встановлене у цьому Технічному регламенті. 
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Символи обмеженого використання,  

зазначені у пункті 54 цього Технічного регламенту 

7. Символ обмеженого використання має бути у вигляді великої літери 

«М», що надрукована чорним кольором на червоному квадратному фоні, з 

мінімальним розміром 25 мм х 25 мм, з двома пересічними діагоналями, які 

утворюють хрест. 

 

______________________________ 
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Додаток 4 

до Технічного регламенту 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (№ ХХХХ)* 

 

1. Модифікація приладу/прилад (номер приладу, позначення типу, номер 

партії або серійний номер**):_________________________________________ 

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого 

представника:_________________________________________ 

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність 

виробника. 

4. Об’єкт декларації (ідентифікація приладу, яка дозволяє забезпечити 

його простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для 

ідентифікації зазначеного приладу):____________________________________ 

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам технічних 

регламентів: _________________________________________________________ 

6. Посилання на відповідні національні стандарти з переліку 

національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні 

специфікації, стосовно яких декларується відповідність: ___________________ 

7. Призначений орган ______ (найменування, номер) провів: _______ 

(опис завдань) і видав сертифікат: _______________________________________ 

8. Додаткова інформація: _________________________________________ 

Підписано від імені та за дорученням: ______________________________ 

(місце та дата видання): __________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові, посада) (підпис): _____________________ 

 

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов’язковим. 

** Ці номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями. 

 

___________________________ 



  

Додаток 5 

до Технічного регламенту 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

положень Директиви 2014/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 

лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно 

надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів та положень 

Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів 

Положення Директиви Положення Технічного регламенту  

Стаття 1 абзац перший пункту 1 

- абзац другий пункту 1 

Пункт 2 статті 1 Пункт 2 

Стаття 2 Абзаци перший – сімнадцятий пункту 3 

- Абзац вісімнадцятий пункту 3 

Стаття 3 Пункти 4 – 6 

Стаття 4 Пункт 7 

Стаття 5 Пункт 8 

Стаття 6 Пункти 9 – 17 

Стаття 7 Пункти 18 – 19 

Стаття 8 Пункти 20 – 28 

Стаття 9 Пункти 29 – 33 

Стаття 10 Пункт 34 

Стаття 11 Пункт 35 

- Абзац 1 пункту 36 

Стаття 12 Абзац 2 пункту 36 

Стаття 13 Пункти 37 – 38 

Стаття 14 Пункти 39 – 42 

Стаття 15 Пункт 43 

Стаття 16 Пункти 44 – 48 

Пункти 1 – 5 статті 17 Пункти 49 – 53 
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Положення Директиви Положення Технічного регламенту  

Пункт 6 статті 17 - 

Стаття 18 Пункт 54 

Стаття 19 Пункт 55 

Статті 20-22 - 

Стаття 23 Пункти 56 – 64 

Стаття 24 - 

Стаття 25 Пункт 65 – 68 

Статті 26-30 - 

Стаття 31 Пункти 69 – 73 

Стаття 32 Пункт 74 

Стаття 33 Пункти 75 – 76 

Стаття 34 - 

Стаття 35 Пункт 77 

Стаття 36 Пункт 78 

Статті 37-39 - 

Стаття 40  Пункт 79 

Статті 41-47  - 

- Пункт 80 

Додаток I Додаток 1 

Додаток II Додаток 2 

Додаток III Додаток 3 

Додаток IV Додаток 4 

Додаток V - 

Додаток VI - 

- Додаток 5 

__________________________ 
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