
Додаток 5 
до Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
холодильних  приладів 
(пункт 1 розділу ІІ)  

 
Вимоги до мікрофіші 

 
Відповідно до абзацу третього пункту 1 розділу ІІ  Технічного регламенту 

постачальник повинен внести до бази даних енергоспоживчої продукції 
інформацію, наведену в таблиці 6. Якщо холодильний прилад містить кілька 
відділень одного типу, рядки для цих відділень повторюються. Якщо певний тип 
відділення відсутній, параметри та значення відділення мають бути позначені «-
».  
 

Таблиця 6  
Мікрофіша 

 
Назва або торгова марка постачальника (b),

 
 (d):  

Адреса постачальника (b),
 
 (d):   

Ідентифікатор моделі (d):   
Тип холодильного приладу: 
Малошумний 
прилад:  [так/ні]  Тип дизайну:  [вбудований/автономний]  

Прилад для 
зберігання вина:  [так/ні]  Інший холодильний прилад:  [так/ні]  

Загальні параметри виробу: 
Параметр  Значення  Параметр  Значення  
Загальні виміри  
(у міліметрах) 
(b) ,  (d)   

Висота  x Загальний об’єм (м3 або 
л) x Ширина  x 

Глибина x 

EEI  x Клас 
енергоефективності  [A/B/C/D/E/F/G] (c)   

Рівень акустичного шуму в 
повітрі (дБ(A) на 1 пВт)  x Клас рівня акустичного 

шуму в повітрі  [A/B/C/D] (d)   

Річне енергоспоживання 
(кВт·год/рік)  

x Кліматичний клас:  
[розширений помірний/ 
помірний/субтропічний/ 
тропічний]  

Мінімальна температура 
навколишнього середовища 
(°C), для якої підходить 
холодильний прилад  

xc 

Максимальна 
температура 
навколишнього 
середовища (°C), для 
якої підходить 
холодильний прилад  

x (c)   

Зимовий режим [так/ні]  
Параметри відділення: 

Тип відділення 

 Параметри та значення відділення 

Об’єм 
відділення  
(м3

 
 або л) 

Рекомендований 
температурний 
режим для 
оптимального 
зберігання 
продуктів (°C)  

Потужність 
заморозки 
(кг/24 год) 

Тип розморожування 
(авторозморожування 
= A,  
ручне 
розморожування = M) 



2                                   Продовження додатка 5 
 

Ці налаштування 
не повинні 
суперечити 
умовам 
зберігання, 
викладеним в 
додатку IV, 
таблиця 3 

Комірка [так/ні] x,x x - [A/M] 
Зберігання 
вина  [так/ні] x,x x - [A/M] 

Підвал  [так/ні] x,x x - [A/M] 
Свіжі 
продукти  [так/ні] x,x x - [A/M] 

Охолодження  [так/ні] x,x x - [A/M] 
0 зірок або 
виготовлення 
льоду  

[так/ні] x,x x - [A/M] 

1 зірка   [так/ні] x,x x - [A/M] 
2 зірки  [так/ні] x,x x - [A/M] 
3 зірки  [так/ні] x,x x - [A/M] 
4 зірки  [так/ні] x,x x x,x [A/M] 
Відділення з 2 
зірками  [так/ні] x,x x - [A/M] 

Відділення зі 
змінною 
температурою  

Типи 
відділень x,x x 

x,x (для 
відділень з 4 
зірками) або 

- 

[A/M] 

Для відділень з 4 зірками 
Пристрій швидкої заморозки  [так/ні]  
Для приладів для зберігання вина 
Кількість стандартних винних пляшок  x  
Параметри джерела світла (a),

 
 (b): 

Тип джерела світла   [технологія освітлення]  
Клас енергоефективності  [A/B/C/D/E/F/G]  
Мінімальний термін гарантії, запропонований виробником (b),

 
 (d):  

 
Додаткова інформація (b),

 
 (d):  

Посилання вебсайт постачальника, де містяться вимоги до інформації про холодильні прилади. 
(а) відповідно до регламенту енергетичного маркування джерел світла  
(b) зміни до цього пункту не вважаються актуальними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного 
регламенту маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства 
енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
09 червня 2022 року за № 615/37951 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 48, ст. 2666).       
(с) якщо база даних енергоспоживчої продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї клітинки, 
постачальник не повинен вводити ці дані.  
(d) цей пункт не вважається релевантним для цілей абзацу одинадцятого розділу ІІ Технічного 
регламенту маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства 
енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
09 червня 2022 року за № 615/37951 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 48., ст. 2666).       
 
 
 

____________________ 


