
 

Додаток 3 

до Технічного регламенту 

 

Виключення 

1. Вимоги цього Технічного регламента не поширюється на джерела 

світла або самостійні пристрої керування, спеціально випробуваних та 

схвалених для експлуатації:  

1) у потенційно вибухонебезпечних середовищах, відповідно до 

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для 

використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1055; 

2) для використання в надзвичайних ситуаціях, відповідно до 

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання; 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

року № 1067;  

3) в установках радіологічної та ядерної медицини, на які 

поширюються стандарти радіаційної безпеки, відповідно до Технічного 

регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого 

постановою  Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382; 

4) у військових установах чи установах цивільної оборони, обладнанні, 

наземних транспортних засобах, морському обладнанні або літаках; 

5) на транспортних засобах, причепах і системах, змінному 

буксирувальному обладнанні, компонентах і окремих технічних блоках, 

відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх 

частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 

України від 17 серпня 2012 року № 521, Технічного регламенту щодо 

складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та 

лісогосподарських тракторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2011 року № 1368;  

6) на змінному обладнанні, призначеному для буксирування або 

навантаження та повного підйому із землі, або яке не може з’єднуватися 

навколо вертикальної осі, коли транспортний засіб до якого воно прикріплено, 

використовується на дорозі транспортними засобами, відповідно до 

Технічного регламенту безпеки машин; затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62; 

7) на повітряних суднах цивільної авіації або в них, відповідно до 

Повітряного кодексу України; 

8) в освітленні залізничних транспортних засобів, відповідно до 

Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня                  

2015 року № 1194; 

9) в морському обладнанні, відповідно до Технічного регламенту 

морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 червня 2021 року № 676; 
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10) у медичних виробах, відповідно до Технічного регламенту щодо 

медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України             

від 02 жовтня 2013 року № 753, та медичних пристроях in vitro, відповідно до 

Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня                

2013 року № 754.  

Для цілей цього пункту «спеціально випробувані та схвалені» означає, що 

джерело світла або самостійний пристрій керування: 

- був спеціально перевірений на відповідність зазначеним умовам 

експлуатації або застосуванню відповідно до діючих нормативно-правових 

актів; та 

- супроводжується доказами, які мають бути включені до технічної 

документації, у формі сертифіката затвердження типу, протоколу 

випробувань, про те, що виріб спеціально схвалено для зазначених умов 

експлуатації або застосувань; та 

- вводиться в обіг спеціально для зазначених умов експлуатації або 

застосування, що підтверджується принаймні технічною документацією та, за 

винятком підпункту 4 пункту 1 цього додатку, інформацією на упаковці та 

будь-якими рекламними або маркетинговими матеріалами. 

2. Крім того, вимоги цього Технічного регламента не поширюється на: 

1) люмінісцентні двоцокольні джерела світла T5 з подвійним цоколем 

потужністю P ≤ 13 Вт;  

2) електронні дисплеї (наприклад, телевізори, комп'ютерні монітори, 

ноутбуки, планшети, мобільні телефони, електронні книги, ігрові консолі);  

3) джерела світла та самостійні пристрої керування у виробах, що 

працюють від батарей, включаючи, але без обмеження, наприклад, ліхтарики, 

мобільні телефони з вбудованим ліхтариком, іграшки, що включають джерело 

світла, настільні лампи, що працюють лише від батарейок, лампи на 

нарукавниках для велосипедистів, садові лампи на сонячних батареях;  

4) джерела світла для застосувань у спектроскопії та фотометрії, таких 

як, наприклад, оптична спектроскопія UV-VIS, молекулярна спектроскопія, 

атомно-абсорбційна спектроскопія, недисперсійна інфрачервона (NDIR), 

інфрачервоне перетворення Фур'є (FTIR), медичний аналіз, еліпсометрія, 

вимірювання товщини шару, моніторинг процесу або екологічний моніторинг;  

5) джерела світла та самостійні пристрої керування на велосипедах та 

інших немоторизованих транспортних засобах. 

3. Будь-яке джерело світла або самостійний пристрій керування в межах 

дії цього Технічного регламенту звільняються від вимог цього Технічного 

регламенту, за винятком вимог щодо інформації, викладених у розділі 

«Інформація щодо виробів, зазначених у пункті 3 додатку 3» додатку 2, якщо 

вони спеціально розроблені та пропонується для їхнього цільового 

використання принаймні в одному з наступних застосувань: 
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1) сигналізація (включно, без обмежень, автомобільну, залізничну, 

морську або повітряну сигналізацію, контроль дорожнього руху або 

аеродромні ліхтарі); 

2) отримання та проектування зображень (включаючно, без обмежень, 

фотокопіювання, друк (безпосередньо або з попередньою обробкою), 

літографія, кіно- та відеопроекція, голографія); 

3) джерела світла з питомою ефективною потужністю 

ультрафіолетового випромінювання > 2 мВт/клм, що призначені для 

використання в програмах, які вимагають високого вмісту УФ; 

4) джерела світла з піковим випромінюванням близько 253,7 нм, 

призначені для бактерицидного використання (руйнування ДНК); 

5) джерела світла, що випромінюють 5 % або більше загальної 

потужності випромінювання 250-800 нм у діапазоні 250-315 нм та/або 20 % 

або більше загальної потужності випромінювання 250-800 нм у діапазоні           

315-400 нм, призначені для дезінфекції;  

6) джерела світла з основною метою випромінювання близько 185,1 нм, 

призначені для утворення озону;  

7) джерела світла, що випромінюють 40 % або більше загальної 

потужності випромінювання 250-800 нм у діапазоні 400-480 нм, призначені 

для симбіозів коралових зооксантел;  

8) джерела світла FL, що випромінюють 80 % або більше загальної 

потужності випромінювання 250-800 нм у діапазоні 250-400 нм, призначені 

для засмаги;  

9) джерела світла HID, що випромінюють 40 % або більше загальної 

потужності випромінювання 250-800 нм в діапазоні 250-400 нм, призначені 

для засмаги;  

10) джерела світла з фотосинтетичною ефективністю > 1,2 мкмоль/Дж, 

та/або з випромінюванням 25 % або більше загальної потужності 

випромінювання 250-800 нм в діапазоні 700-800 нм, призначені для 

використання в садівництві;  

11) джерела світла HID з корельованою колірною температурою            

CCT > 7000 K, призначені для використання в програмах, які потребують 

такого високого значення CCT;  

12) джерела світла з кутом випромінення менше ніж 10°, призначені для 

точкового освітлення, де потрібен дуже вузький промінь світла;  

13) галогенні джерела світла з цоколем типу G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, 

GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, K39d, G9.5HPL, G16d, GES/E40 (тільки silver crown 

з низькою напругою (24 В), GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, 

P28s, P40s, PGJX28, PGJX 36, PGJX50, R7s зі світловим потоком > 12000 лм, 

QXL, що розроблені та продаються спеціально для використання для 

сценічного освітлення на кіно-, теле- та фотостудіях або для освітлення сцени 

в театрах, на дискотеках та під час концертів чи інших розважальних заходів;  

14) джерела світла, які можна налаштувати за кольором і встановити 

принаймні кольори, зазначені в цьому пункті, які мають для кожного з цих 

кольорів, виміряних на домінантній довжині хвилі, мінімальну частоту 

збудження: 



4                               Продовження додатка 3 

 

Синій  440 нм - 490 нм 90 %  

Зелений  520 нм - 570 нм 65 %  

Червоний  610 нм - 670 нм 95 %  

і призначені для використання в застосуваннях, які вимагають 

високоякісного кольорового світла; 

15) джерела світла, що мають індивідуальний сертифікат калібрування, 

де вказано точний радіометричний світловий потік та/або спектр за 

визначених умов, і призначені для використання у фотометричному 

калібруванні (наприклад, довжини хвилі, потоку, колірної температури, 

індексу кольоропередачі), або для лабораторного використання та в 

застосуваннях з контролю якості для оцінки кольорових поверхонь і 

матеріалів за стандартних умов огляду (наприклад, стандартні освітлювальні 

прилади); 

16) джерела світла, надані спеціально для використання споживачам, 

чутливими до світла, для продажу в аптеках та інших дозволених торгових 

точках (наприклад, постачальники товарів для людей з обмеженими 

можливостями) за пред’явленням медичного рецепта; 

17) джерела світла розжарювання (не включаючи галогенні джерела 

світла), що відповідають усім наступним умовам: потужність ≤ 40 Вт, довжина 

≤ 60 мм, діаметр ≤ 30 мм, заявлені як придатні для роботи при температурі 

навколишнього середовища ≥ 300°C і призначені для використання в 

високотемпературних установках, наприклад в духовках; 

18) галогенні джерела світла, що відповідають усім наведеним нижче 

умовам: цоколь типу G4, GY6.35 або G9, потужність ≤ 60 Вт, задекларовані як 

придатні для роботи при температурі навколишнього середовища ≥ 300°C і 

призначені для використання в умовах високих температур, таких як печі; 

19) галогенні джерела світла з лезовим контактним, металевим 

наконечником, кабелем, ліц-дротом або нестандартним електричним 

інтерфейсом, спеціально розроблені та пропонуються для промислового або 

професійного електронагрівального обладнання (наприклад, процес 

розтягування роздувом у ПЕТ-промисловості, 3D-друк, склеювання, 

загартовування чорнил, фарб або покриттів); 

20) галогенні джерела світла, що відповідають усім наступним умовам: 

цоколь R7s, CCT ≤ 2500 K, довжина не в діапазонах 75-80 мм та 110-120 мм, 

що спеціально розроблені та пропонуються для промислового або 

професійного електронагрівального обладнання (наприклад, процес 

розтягування роздувом у ПЕТ-промисловості, 3D-друк, склеювання, 

загартовування чорнил, фарб та покриттів); 

21) одноцокольні люмінесцентні лампи (CFLni) діаметром 16 мм (T5), 

2G11 з 4-контактним цоколем, з CCT = 3200 K і координатами кольору                   

x = 0,415 y = 0,377, або з CCT = 5500 K і координатами кольору x = 0,330                  

y = 0,335, що спеціально розроблені та пропонуються для студійних і відео 

застосувань для традиційної кінозйомки; 
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22) джерела світла LED або OLED, що відповідають визначенню 

«оригінальні твори мистецтва», виготовлені самим художником в обмеженій 

кількості, менше 10 одиниць;  

23) джерела світла, які 

спеціально розроблені та пропонуються виключно для використання для 

сценічного освітлення на кіно - та телестудіях і локаціях, а також у 

фотостудіях і локаціях, або для використання для сценічного освітлення в 

театрах, під час концертів чи інших розважальних заходів; і які 

відповідають принаймні одній із наступних специфікацій:  

- LED з потужністю ≥ 100 Вт та CRI > 90;  

- цоколь GES/E40, K39d з колірною температурою, що може 

знижуватись до 1800 K (без затемнення), що використовується з 

низьковольтним джерелом живлення;  

- LED з потужністю ≥ 180 Вт, які спрямовані на площу, меншу ніж 

світловипромінювальна поверхня;  

- лампа типу DWE, яка є вольфрамовою лампою потужність 650 Вт, 

напругу 120 В, з гвинтовим затискачем;  

- білі двоколірні світлодіодні джерела світла;  

- люмінесцентні лампи: мінімально 2-контактні T5 і 2-контактні T12 з 

CRI ≥ 85 і CCT 2900, 3000, 3200, 5600 або 6500 K; 

24) лампа розжарювання DLS, що відповідає всім наступним умовам: 

цоколь E27, прозора оболонка, потужність ≥ 100 Вт і ≤ 400 Вт, CCT ≤ 2500 К, 

що спеціально розроблена та пропонується виключно для інфрачервоного 

опалення. 

4. CLS і CSCG що розроблені та пропонуються спеціально для 

використання для сценічного освітлення на кіно-, телестудіях і локаціях, а 

також на фотостудіях і локаціях, або для використання для сценічного 

освітлення в театрах, на дискотеках і під час концертів або інших 

розважальних заходів, для підключення до високошвидкісних мереж 

керування (з використанням швидкості сигналу 250000 біт на секунду і вище) 

в режимі постійного прослуховування, повинні бути звільнені від вимог щодо 

режиму очікування (Psb) і мережевого режиму очікування (Pnet) зазначених в 

розділі I додатку 2. 

 


