
Додаток 9 
до Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
холодильних  приладів  
(пункт 4 розділу VI) 

 
Вимоги 

до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду 
 
Допустимі похибки під час перевірки, визначені в цьому додатку, 

стосуються лише верифікації заявлених значень органами державного ринкового 
нагляду і не повинні використовуватися постачальником у якості дозволеного 
допуску для встановлення значень у технічній документації або при 
інтерпретації цих значень з метою досягнення відповідності або для 
повідомлення про кращі показники в будь-який спосіб. Значення та класи, 
опубліковані на етикетці або в мікрофіші, не повинні бути більш вигідними для 
постачальника, ніж значення, заявлені в технічній документації.   

Якщо модель розроблена для випробування (наприклад, шляхом 
розпізнавання умов випробувань або випробувального циклу) та специфічним 
чином реагувати, автоматично змінюючи свої характеристики під час 
випробувань з метою досягнення більш сприятливого рівня для будь-якого з 
параметрів, зазначених у цьому Технічному регламенті або включених до 
технічної документації або включених до будь-якої поданої документації, 
модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають 
вимогам цього Технічного регламенту.  

При проведенні перевірки відповідності холодильних приладів вимогам 
цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду повинні 
застосовувати наступну процедуру: 

перевірці підлягає один холодильний прилад для кожної моделі;  
модель холодильного приладу вважається такою, що відповідає 

застосовним вимогам, якщо: 
– значення, наведені в технічній документації відповідно до пункту 3 

розділу III 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) (задекларовані 
значення), та, якщо це застосовується, значення, використані для розрахунку цих 
значень, не є більш сприятливими для постачальника ніж відповідні значення, 
наведені у звітах про тестування; 

– значення, опубліковані на етикетці та в мікрофіші, не є більш 
сприятливими для постачальника, ніж задекларовані значення, а зазначені клас 
енергоефективності та клас рівня акустичного шуму в повітрі не є більш 
сприятливими для постачальника, ніж класи, визначені задекларованими 
значеннями; 

– коли органи державного ринкового нагляду перевіряють одиницю 
моделі, визначені значення (тобто значення відповідних параметрів, виміряні під 
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час тестування, та значення, розраховані на основі цих вимірювань) відповідають 
відповідним допустимим похибкам, наведеним у таблиці 8 цього додатка.  

3. Якщо результати, зазначені в пункті 2 цього додатка не досягнуті, 
модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають цьому 
Технічному регламенту.   

4. Якщо результат, зазначений в абзаці третьому пункту 2 цього додатка, 
не досягнутий, органи державного ринкового нагляду вибирають для тестування 
три додаткові одиниці тієї ж моделі. Як альтернатива, три вибрані додаткові 
одиниці можуть бути однієї або кількох еквівалентних моделей.  

5. Модель вважається такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо 
для цих трьох одиниць середнє арифметичне визначених значень відповідає 
відповідним допускам, наведеним у таблиці 8 цього додатка.  

6. Якщо результат, зазначений у пункті 5 цього додатка, не досягнутий, 
модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають 
вимогам цього Технічного регламенту. 

Органи державного ринкового нагляду повинні використовувати методи 
вимірювання та розрахунку, наведені в додатку 4 до цього Технічного 
регламенту.  

Органи державного ринкового нагляду мають застосовувати лише ті 
допустимі похибки, що наведені в таблиці 8, і повинні використовувати лише 
процедуру, викладену в пунктах 1—6 цього додатка, для вимог, зазначених у 
цьому додатку. Для параметрів таблиці 8 не застосовуються інші похибки, 
наприклад ті, що викладені в гармонізованих стандартах або в будь-якому 
іншому методі вимірювання. 

 
Таблиця 8  

 
Допустимі похибки для виміряних параметрів 

 
Параметри Допустимі похибки 

Загальний об'єм і об'єм 
відділення 

Визначене значення (a) не може бути більше ніж на 3 % або 1 
літр нижчим (залежно від того, яке значення більше), ніж 
задеклароване значення.  

Потужність заморозки  Визначене значення (a) не може бути більше, ніж на 10 % 
нижчим за задеклароване значення.  

E 32  Визначене значення (a) не може бути більше, ніж на 10 % 
вищим за задеклароване значення.  

Річне споживання енергії   Визначене значення (a) не може бути більше, ніж на 10 % 
вищим за задеклароване значення.  

Внутрішня вологість 
приладів для зберігання 
вина (%)  

Визначене значення (a) не може відрізнятися від 
задекларованого діапазону більше, ніж на 10 %.  

Рівні акустичного шуму в 
повітрі  

Визначене значення (a) не може бути більше, ніж на 2 дБ(A) 
на 1 пВт вищим за задеклароване значення.  



3                              Продовження додатка 9 
 

Час підвищення 
температури  

Визначене значення (a) не може бути більше, ніж на 15 % 
нижчим за задеклароване значення.  

 
(a) У випадку трьох додаткових одиниць, перевірених, як зазначено в пункті 4, 

визначене значення означає середнє арифметичне значень, визначених для цих трьох 
додаткових одиниць..  

 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


