
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 

від                            року №  

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  

що встановлює вимоги до екодизайну для джерел світла та самостійних 

пристроїв керування 

 

Загальна частина 

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну для 

введення в обіг джерел світла та самостійних пристроїв керування.  

Вимоги також застосовуються до джерел світла та самостійних пристроїв 

керування, введених в обіг у складі виробу. 

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії 

(ЄС) № 2019/2020 від 1 жовтня 2019 року про імплементацію Директиви 

Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну 

джерел світла та самостійних пристроїв керування та скасування Регламентів 

Комісії (ЄС) № 244/2009, (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 року та (ЄС) 

№ 1194/2012 від 12 грудня 2012 року. 

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на джерела світла та 

самостійні пристрої керування, вказані у пунктах 1 і 2 додатку 3.  

Джерела світла та самостійні пристрої керування, вказані в пункті 3 

додатку 3, мають відповідати лише вимогам абзацу 6 підпункту 1 пункту 3 

додатку 2 цього Технічного регламенту.  

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому 

значенні:  

виріб, що містить – виріб, що містить одне або кілька джерел світла, або 

самостійні пристрої керування, або і те, і інше, включаючи, світильники, які 

можна розібрати з метою окремої перевірки вбудованого джерела (джерел) 

світла, побутові прилади, що містять джерело (джерела) світла, меблі (полиці, 

дзеркала, вітрини), що містять джерело (джерела) світла. Якщо виріб, що 

містить, не можна розібрати для перевірки джерела світла та окремого 

пристрою керування, увесь виріб, що містить, слід вважати джерелом світла; 

галогенне джерело світла – джерело світла розжарювання з ниткоподібним 

провідником із вольфраму, оточеним газом, що містить галогени або сполуки 

галогенів;  

газовий розряд – явище, коли світло утворюється, прямо чи 

опосередковано, електричним розрядом через газ, плазму, пари металу або 

суміш газів і парів;  
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джерело світла – електричний виріб, призначений для випромінення 

світла, або, у випадку джерела світла без нитки розжарення, здатний бути 

налаштованим на випромінення світла або і те, і інше, з усіма наведеними 

нижче оптичними характеристиками:  

1) координати колірності x і y в діапазоні 

0,270 < x < 0,530 та 

– 2,3172 x2
 
 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2

 
 + 2,3653 x – 0,1595; 

2) світловий потік < 500 люмен на площу проекції (мм2) 

світловипромінюючої поверхні, як визначено в додатку 1;  

3) світловий потік від 60 до 82 000 люмен;  

4) індекс кольоропередачі (CRI) > 0;  

як технічне рішення, джерело світла може включати розжарення, 

люмінесценцію, розряд високої інтенсивності, неорганічні 

світловипромінювальні діоди (світлодіоди) або органічні 

світловипромінювальні діоди (OLED), або будь-яке їх поєднання як технологію 

освітлення, і може бути перевірено як джерело світла відповідно до процедури, 

зазначеної в додатку 4 до цього Технічного регламенту.  

Натрієві джерела світла високого тиску (HPS), які не відповідають умові 

підпункту 1 пункту 3, вважаються джерелами світла відповідно до цього 

Технічного регламенту. 

До джерел світла не відносяться: 

- світлодіодні матриці та світлодіодні чіпи; 

- світлодіодні корпуси; 

- вироби, що містять джерело (джерела) світла, з яких таке джерело 

(джерела) світла може бути відокремлене для перевірки; 

- світловипромінювальні частини, що містяться у джерелі світла, з якого 

такі частини не можуть бути відокремлені для перевірки як джерела 

світла; 

еквівалентна модель – модель, яка має ті ж технічні характеристики, що 

відповідають вимогам екодизайну, але вводиться в обіг або введена в 

експлуатацію тим же виробником або імпортером, як інша модель з іншим 

ідентифікатором моделі;  

ідентифікатор моделі – код, зазвичай буквено-цифровий, який відрізняє 

конкретну модель виробу від інших моделей з тією ж торговельною маркою або 

під такою ж назвою виробника або імпортера;  

індекс кольоропередачі (CRI) – параметр, який кількісно визначає вплив 

освітлювача на зовнішній вигляд об'єктів шляхом свідомого або підсвідомого 

порівняння з їх зовнішнім виглядом під референтним освітлювачем, і є 

середнім Ra передачі кольору для перших 8 тестових кольорів (R1-R8), 

визначених у стандартах; 
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колірність – властивість колірного стимулу, що визначається його 

координатами кольоровості (x та y); 

кінцевий користувач – фізична особа, яка купує або має намір купити виріб 

для цілей, не пов’язаних з її торгівлею, бізнесом, ремеслом або професією.  

люмінесценція або люмінесцентне джерело світла (FL)– явище або 

джерело світла, що використовує електричний газовий розряд типу ртуті 

низького тиску, при якому більша частина світла випромінюється одним або 

кількома шарами люмінофора, збудженими ультрафіолетовим 

випромінюванням від розряду. Люмінесцентні джерела світла можуть мати 

одне («одноцокольні») або два («двоцокольні») під'єднання («цоколі») до 

мережі живлення. Відповідно до цього Технічного регламенту джерела з 

магнітною індукцією також вважаються люмінесцентними джерелами світла; 

мережа або напруга мережі (MV) – подача електроенергії 230 (± 10 %) 

вольт змінного струму з частотою 50 Гц;  

неорганічний світловипромінюючий діод (LED) – технологія, за 

допомогою якої світло виробляється з твердотільного пристрою, що містить p-n 

перехід з неорганічного матеріалу. Перехід виділяє оптичне випромінювання 

при збудженні електричним струмом;  

натрієве джерело світла високого тиску (HPS) – джерело світла високої 

інтенсивності розряду, в якому світло утворюється в основному 

випромінюванням парів натрію, що активуються при парціальному тиску 

порядку 10 кілопаскалей. Джерела світла HPS можуть мати один 

(«одноцокольні») або два («двоцокольні») під'єднання до мережі живлення.  

органічний світловипромінюючий діод (OLED) – технологія, за якою 

світло виробляється з твердотільного пристрою, що містить p-n перехід з 

органічного матеріалу. Перехід виділяє оптичне випромінювання при 

збудженні електричним струмом;  

пристрій керування — один або більше пристроїв, які можуть бути фізично 

вбудованими чи невбудованими у джерело світла, і функція яких полягає в 

тому, щоб перетворювати джерело живлення загальнодоступної мережі у 

форму, яка може споживатися принаймні одним конкретним джерелом світла в 

межах межі електробезпеки та електромагнітної сумісності. Він може включати 

перетворення напруги живлення або запалювання, обмеження робочих струмів 

і струмів попереднього підігріву, запобігання холодному запуску, коригування 

коефіцієнта потужності та/або зменшення рівня радіозавад. 

Термін «пристрій керування» не включає джерела живлення, що входять 

до сфери дії Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання 

електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та 

їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі, затвердженого 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 150 (Офіційний вісник 

України, 2019 р., № 21, ст. 724). Термін також не включає частини керування 

освітленням та частини не для освітлення (як визначено в додатку 1), хоча такі 



 4 

частини можуть бути фізично поєднані з пристроєм керування чи розміщені на 

ринку разом як єдиний виріб. 

Перемикач Power-over-Ethernet (PoE) не є пристроєм керування відповідно 

до цього Технічного регламенту. «Перемикач Power-over-Ethernet» або 

«перемикач PoE» - обладнання для живлення та обробки даних, яке 

встановлюється між мережею та офісним обладнанням та/або джерелом світла з 

метою передачі даних та живлення; 

розжарювання – явище, коли світло утворюється з тепла, у джерелі світла, 

як правило, через ниткоподібний провідник («нитку»), який нагрівається при 

проходженні крізь нього електричного струму; 

розряд високої інтенсивності (HID) – електричний газовий розряд, у якому 

світлоутворювальна дуга стабілізується температурою стінки, а навантаження 

на стінку дугової камери перевищує 3 Вт на квадратний сантиметр. До джерел 

світла HID належать металогалогенні, натрієві і ртутні високого тиску, як 

визначено в додатку 1 до цього Технічного регламенту; 

самостійний пристрій керування – пристрій керування, який фізично не 

поєднаний з джерелом світла і введений в обіг як окремий виріб або як частина 

виробу; 

світло – електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 380 нм до 

780 нм;  

світлодіодний кристал або світлодіодний чіп – невеликий блок 

світловипромінювального напівпровідникового матеріалу, на якому 

виготовлено функціональну світлодіодну схему;  

світлодіодний модуль – окрема електрична частина, яка в основному 

містить принаймні один світлодіодний кристал. Він не включає пристрій 

керування або його частини, кришку або активні електронні компоненти і не 

підключається безпосередньо до напруги мережі. Він може включати один або 

кілька наступних елементів: оптичні елементи, перетворювачі світла 

(люмінофори), теплові, механічні та електричні інтерфейси або їх частини для 

вирішення проблем електростатичного розряду. Будь-які 

світловипромінювальні пристрої, призначені для використання безпосередньо в 

світлодіодному світильнику, вважаються джерелом світла;  

світловий потік (або потік (Φ), виражений в люменах (лм)) – величина, 

отримана від радіаційного потоку (потужність випромінювання) шляхом оцінки 

електромагнітного випромінювання відповідно до спектральної чутливості 

людського ока. Він відноситься до загального потоку, що випромінюється 

джерелом світла під тілесним кутом 4π стерадіан за умов (наприклад, струм, 

напруга, температура), визначених у відповідних стандартах. Він відноситься 

до початкового потоку для незатемненого джерела світла після короткого 

періоду роботи, якщо чітко не вказано, що потік має бути в затемненому стані 

або після заданого періоду роботи. Для джерела світла, яке можна налаштувати 

на випромінювання різних спектрів світла та/або різної максимальної 
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інтенсивності світла, це стосується потоку в «налаштуваннях контрольного 

значення», як визначено в додатку 1; 

Терміни, що застосовуються у додатках 2-6 до цього Технічного 

регламенту, вживаються у значеннях, наведених у додатку 1.  

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію» та Технічному 

регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну 

енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 жовтня 2018 року № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 

80, ст. 2678). 

Вимоги до екодизайну 

4. Вимоги до екодизайну джерел світла та самостійних пристроїв 

керування повинні застосовуються, згідно з графіком, зазначеним у додатку 2 

до цього Технічного регламенту.  

Вилучення джерел світла та самостійних пристроїв керування 

5. Виробники, імпортери виробів або їхні уповноважені представники 

повинні забезпечити заміну джерел світла та самостійних пристроїв керування 

за допомогою загальнодоступних інструментів і без непоправного 

пошкодження виробу, що містить ці елементи, крім випадків, коли надається 

технічне обґрунтування, пов'язане з функціональністю виробу, що містить 

елементи, у технічній документації з поясненням, чому заміна джерела світла та 

самостійного пристрою керування недоцільна. 

Виробники, імпортери виробів, що містять елементи, або їхні 

уповноважені представники, повинні забезпечити можливість вилучення 

джерел світла та самостійних пристроїв керування без їхнього непоправного 

пошкодження з метою перевірки органами ринкового нагляду. Технічна 

документація повинна містити інструкції, як це зробити. 

Виробники, імпортери виробів, що містять елементи, або їхні 

уповноважені представники мають надавати інформацію про можливість або 

неможливість заміни джерел світла та пристроїв керування кінцевими 

користувачами або кваліфікованими особами без непоправного пошкодження 

виробу, що містить ці елементи. Така інформація має бути доступна на веб-

сайті з вільним доступом. Для виробів, що продаються безпосередньо кінцевим 

користувачам, ця інформація має бути вказана на упаковці, принаймні у вигляді 

піктограми, та в інструкціях користувача. 

Виробники, імпортери виробів, що містять елементи, або їхні 

уповноважені представники повинні забезпечити можливість здійснення 

демонтажу джерел світла та самостійних пристроїв керування з виробів, що 
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містять ці елементи, після закінчення їх терміну служби. Інструкції з 

демонтажу мають бути доступні на веб-сайті з вільним доступом. 

Оцінка відповідності 

6. Оцінка відповідності джерел світла та самостійних пристроїв 

керування повинна відповідати вимогам цього Технічного регламенту і 

здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну 

або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених в 

додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для 

визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 804 

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678). 

Для проведення оцінки відповідності технічна документація повинна 

містити інформацію, відповідно до пункту 3 додатку 2 до цього Технічного 

регламенту, а також деталі та результати розрахунків відповідно до пунктів 1 і 

2 додатку 2 та додатку 5 до цього Технічного регламенту. 

Якщо інформація, включена в технічну документацію на конкретну 

модель, була отримана: 

- з моделі, яка має ті самі технічні характеристики, що стосуються наданої 

технічної інформації, але виготовлена іншим виробником, або 

- шляхом розрахунку на основі дизайну або екстраполяції з іншої моделі 

того ж чи іншого виробника, або обома способами, 

технічна документація повинна включати деталі таких розрахунків або 

екстраполяції, оцінки, проведеної виробником для перевірки точності 

розрахунків, та, за необхідності, декларацію про ідентичність моделей різних 

виробників.  

Технічна документація повинна включати перелік усіх еквівалентних 

моделей, включно з ідентифікаторами моделі. 

 

Державний ринковий нагляд 

7. Перевірка відповідності характеристик джерел світла та самостійних 

пристроїв керування вимогам цього Технічного регламенту під час здійснення 

державного ринкового нагляду здійснюється згідно з вимогами, встановленими 

у додатку 4 до цього Технічного регламенту. 

Обхід та оновлення програмного забезпечення 

8. Виробник, імпортер або уповноважений представник не повинні 

розміщувати на ринку продукти, розроблені таким чином, щоб мати змогу 

виявити, що їх випробовують (наприклад, розпізнавання умов випробувань або 

циклу випробувань) та специфічним чином реагувати, автоматично змінюючи 

їхні характеристики під час випробувань з метою досягнення більш 
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сприятливого рівня для будь-якого з параметрів у технічній документації або 

включених до будь-якої наданої документації.  

Споживання енергії виробом та будь-які інші заявлені параметри не 

повинні погіршуватися після оновлення програмного або мікропрограмного 

забезпечення при вимірюванні за тим самим стандартом випробувань, який 

спочатку використовувався для декларації відповідності, за винятком явної 

згоди кінцевого користувача до оновлення.  

Оновлення програмного забезпечення ніколи не повинно мати ефекту 

зміни продуктивності виробу таким чином, що він не відповідатиме вимогам 

екодизайну, що застосовуються для декларації відповідності.  

Орієнтовні еталонні показники 

9. Орієнтовні еталонні показники для джерел світла та самостійних 

пристроїв керування згідно з характеристиками, які наявні на ринку, визначено 

у додатку 6 до цього Технічного регламенту. 
 

Перехідні положення 

10. Якщо через рік з дати набрання чинності цим Технічним 

регламентом на ринку не було розміщено жодної одиниці моделей джерел 

світла та самостійних пристроїв керування, що відповідає вимогам цього 

Технічного регламенту або еквівалентної моделі, то моделі, введені в обіг 

протягом шести місяців, через рік з дати набрання чинності цим Технічним 

регламентом, які відповідають положенням цього Технічного регламенту, 

вважаються такими, що відповідають вимогам Технічного регламенту щодо 

вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2019 року № 734, Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп 

спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними 

обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України               

від 27 березня 2019 року № 264, Технічного регламенту щодо вимог до 

екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних 

ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для 

роботи з такими лампами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 серпня 2019 року № 741. 

Таблиця відповідності 

11. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) 

№ 2019/2020 від 1 жовтня 2019 року про імплементацію Директиви 

2009/125/ЄС Європейського Парламенту стосовно встановлення вимог до 

екодизайну для джерел світла та самостійних пристроїв керування та цього 

Технічного регламенту наведено у додатку 7. 

 

 


