
Додаток 6 
до Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
холодильних  приладів 
(пункт 1 розділу ІІ)  

  
Вимоги до технічної документації 

 
1. Технічна документація, зазначена в абзаці п’ятому пункту 1 розділу ІІ 

Технічного регламенту, має включати:  
– загальний опис моделі, що дозволяє її однозначно та легко 

ідентифікувати; 
– посилання на застосовані гармонізовані стандарти або інші використані 

стандарти вимірювання;  
– особливі запобіжні заходи, які необхідно вжити під час збирання, 

встановлення, обслуговування або тестування моделі;  
– значення технічних параметрів, наведені в таблиці 7. Ці значення 

розглядаються як задекларовані значення для цілей процедури верифікації в 
додатку 9 до цього Технічного регламенту;  

– деталі та результати розрахунків, виконаних згідно з додатком 4 до цього 
Технічного регламенту;  

– умови тестування, якщо вони недостатньо описані в підпункті 2 пункту 
1 цього додатка;  

– еквівалентні моделі, якщо такі є, включаючи ідентифікатори моделей. 
 
Ці елементи також є обов’язковими спеціальними частинами технічної 

документації, яку постачальник повинен внести до бази даних енергоспоживчої 
продукції відповідно до пункту 5 розділу IX 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).       

Таблиця 7  
Технічні параметри моделі та їхні задекларовані значення для 

холодильних приладів 
 
Загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для однозначної та легкої 
ідентифікації: 
Специфікації виробу:   
Загальні специфікації 
виробу:  

 

Параметр  Значення Параметр Значення 
Річне споживання 
енергії (кВт∙год/рік)  x,xx EEI (%) x,x 

Стандартне річне 
споживання енергії 
(кВт∙год/рік)  

x,xx Комбінований 
параметр x,xx 
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Час підвищення 
температури (h)  x,xx Коефіцієнт 

навантаження x,x 

Коефіцієнт тепловтрат 
крізь двері x,xxx Кліматичний клас 

[розширений помірний/ 
помірний/субтропічний/ 

тропічний] 
Тип 
антиконденсаційного 
нагрівача  

[ручний вимикач/ 
зовнішній/інший/ 

відсутній] 

Рівень 
акустичного шуму 
в повітрі (дБ(A) на 

1 пВт) 

x 

Додаткові специфікації товару для холодильних приладів, крім малошумних 
холодильних приладів: 
Параметр  Значення  
Денне споживання 
енергії при 32 °C 
(кВт∙год/24 год)  

x,xxx 

Додаткові специфікації виробу для малошумних холодильних приладів: 
Параметр  Значення   
Денне споживання 
енергії при 25 °C 
(кВт∙год/24 год)  

x,xxx 
  

Додаткові специфікації виробу для приладів для зберігання вина 
Параметр  Значення Параметр Значення 
Внутрішня вологість 
(%)  [діапазон] Кількість пляшок X 

 
Якщо холодильний прилад має кілька відділень одного типу, рядки для цих відділень 
повторюються. Якщо певний тип відділення відсутній, значення параметрів відділення 
мають бути позначені «-».  
 
Специфікації відділень: 

Параметри та значення відділення 

Тип 
відділення 

Цільова 
температ

ура 
(°C) 

Об’єм 
відділен
ня (м3 
або л) 

Потужні
сть 

замороз
ки 

(кг/24 
год) 

Термодин
амічний 
параметр 

(rc) 

Nc Mc 

Коефіціє
нт роз-

морожува
ння 
(Ac) 

Коефіціє
нт 

вбудован
ості (Bc) 

Комірка   +17 x,x - 0,35 75 0,12 1,00 x,xx 
Зберіганн
я вина  +12 x,x - 0,60 75 0,12 1,00 x,xx 

Підвал  +12 x,x - 0,60 75 0,12 1,00 x,xx 
Свіжі 
продукти  +4 x,x - 1,00 75 0,12 1,00 x,xx 

Охолодже
ння  +2 x,x - 1,10 138 0,12 1,00 x,xx 

0 зірок 
або 
виготовле
ння льоду  

0 x,x - 1,20 138 0,15 x,xx x,xx 
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1 зірка   -6 x,x - 1,50 138 0,15 x,xx x,xx 
2 зірки  -12 x,x - 1,80 138 0,15 x,xx x,xx 
3 зірки  -18 x,x - 2,10 138 0,15 x,xx x,xx 
4 зірки  -18 x,x x,x 2,10 138 0,15 x,xx x,xx 
Відділенн
я з 2 
зірками  

-12 x,x - 2,10 138 0,15 x,xx x,xx 

Відділенн
я зі 
змінною 
температу
рою  

X x,x 

x,x (для 
відділен

ь з 4 
зірками) 

або - 

x,xx x x,xx x,xx x,xx 

Сума 
об’ємів 
відділення 
(відділень
) для 
охолодже
ння та 
відділення 
(відділень
) не для 
заморозки 
[л або м3  ]  

 x       

Сума 
об’ємів 
відділення 
(відділень
) 
заморозки 
[л або м3  ]  

 x       

  
2. 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 іншої моделі 

того ж або іншого виробника; або обома способами. 
 
Технічна документація повинна включати деталі такого розрахунку, 

оцінку, проведену виробником для перевірки точності розрахунку, і, якщо це 
необхідно, декларацію про ідентичність моделей різних виробників.  

 
 

___________________ 
 
 


