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ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

енергетичного маркування холодильних  приладів 

 
I. Загальні положення 

 
1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до енергетичного 

маркування та надає додаткову інформацію про холодильні прилади, що 
працюють від мережі, об'ємом понад 10 літрів та меншим або рівним 1 500 
літрам. 

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту 
Комісії (ЄС) № 2019/2016 від 11 березня 2019 року, що доповнює Регламент (ЄС) 
2017/1369 Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування 
холодильних приладів та скасовує Делегований регламент Комісії (ЄС) 
№ 1060/2010. 

 
2. Дія цього Технічного регламенту не застосовується до:   
професійних холодильних шаф для зберігання та камер шокової 

заморозки, за винятком професійних морозильних камер;   
холодильного обладнання з функцією прямих продажів;   
мобільних холодильних приладів;   
приладів, основною функцією яких не є зберігання харчових продуктів за 

допомогою охолодження.  
 
3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях: 
вбудований прилад — це холодильний прилад, який розроблено, 

випробувано та продається виключно:  
для встановлення в шафі або обкладення зверху, знизу та з боків панелями;  
для надійного закріплення до боків, верху або низу шафи або панелей; 
для оснащення вбудованою заводською зовнішньою або спеціальною 

передньою панеллю;  
відділення — закритий простір всередині холодильного приладу, 

відокремлений від іншого відділення (відділень) перегородкою, контейнером 
або аналогічною конструкцією, до якого можна безпосередньо мати доступ через 
одну або кілька зовнішніх дверей, і який сам може бути розділений на 
підвідділення. Для цілей цього Технічного регламенту, якщо не зазначено інше, 
термін відділення відноситься як до відділень, так і до підвідділень;   
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відділення для зберігання вина — відділення не для заморожування з 
цільовою температурою 12 °C, внутрішнім діапазоном вологості від 50 % до 80 % 
та умовами зберігання від 5 °C до 20 °C, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до 
цього Технічного регламенту;  

відділення для свіжих продуктів — це відділення не для заморожування з 
цільовою температурою 4 °C та умовами зберігання від 0 °C до 8 °C, як наведено 
в таблиці 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

відділення заморозки — це тип відділення з цільовою температурою, що 
дорівнює або нижча за 0 °C; тобто відділення з 0 зірок, 1 зіркою, 2 зірками, 3 
зірками або 4 зірками, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до цього Технічного 
регламенту;  

відділення з 0 зірок та генератор льоду — це відділення для заморозки з 
цільовою температурою та умовами зберігання при 0 °C, як наведено в таблиці 3 
додатка 4 до цього Технічного регламенту;   

відділення з 1 зіркою — це відділення для заморозки з цільовою 
температурою та умовами зберігання при - 6 °C, як наведено в таблиці 3 додатка 
4 до цього Технічного регламенту;  

відділення з 2 зірками — це відділення для заморозки з цільовою 
температурою та умовами зберігання при - 12 °C, як наведено в таблиці 3 додатка 
4 до цього Технічного регламенту;  

відділення з 3 зірками — це відділення для заморозки з цільовою 
температурою та умовами зберігання при - 18 °C, як наведено в таблиці 3 додатка 
4 до цього Технічного регламенту;  

відділення морозильної камери або відділення з 4 зірками — це відділення 
заморозки з цільовою температурою та умовами зберігання - 18 °C, що відповідає 
вимогам до продуктивності заморожування;  

відділення не для заморожування — це тип відділення з цільовою 
температурою, що дорівнює або вища за 4 °C; тобто відділення типу комірки, 
сховища для вина, підвалу або відділення для свіжих продуктів з умовами 
зберігання та цільовими температурами, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до 
цього Технічного регламенту;  

відділення типу комірки — це відділення не для заморожування з цільовою 
температурою 17 °C та умовами зберігання від 14 °C до 20 °C, як наведено в 
таблиці 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

відділення типу підвалу — це відділення не для заморожування з цільовою 
температурою 12 °C та умовами зберігання від 2 °C до 14 °C, як наведено в 
таблиці 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

загальний об’єм (V) — це об’єм простору всередині внутрішньої оболонки 
холодильного приладу, що дорівнює сумі об’ємів відділень, і виражений у м3  або 
літрах;  

зовнішні двері — це частина камери, яку можна рухати або знімати, щоб 
принаймні дозволити переміщати вантаж ззовні всередину або зсередини назовні 
камери;  
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індекс енергоефективності (EEI) — це показник відносної енергетичної 
ефективності холодильного приладу, виражений у відсотках, як зазначено в 
пункті 5 додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

камера шокової заморозки — це ізольований холодильний прилад, 
призначений головним чином для швидкого охолодження гарячих харчових 
продуктів до температури нижче 10 °C у випадку охолодження та нижче -18 °C 
у випадку заморожування, як визначено постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для 
професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження 
та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок» 
від 23 грудня 2021 року № 1376 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 2, ст. 57);  

максимальна температура (Tmax) — це максимальна температура всередині 
відділення під час тестового зберігання, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до 
цього Технічного регламенту; 

мережі або електричні мережі — сукупність електроустановок для 
передачі та/або розподілу електричної енергії;  

мінібар — холодильний прилад загальним об'ємом не більше 60 літрів, 
який у першу чергу призначений для зберігання та продажу продуктів 
харчування в готельних номерах та подібних приміщеннях;   

мінімальна температура (Tmin) — це мінімальна температура всередині 
відділення під час тестового зберігання, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до 
цього Технічного регламенту; 

мобільний холодильний прилад — холодильний прилад, який може 
використовуватися там, де немає доступу до електромережі та працює з 
наднизькою напругою (< 120 В постійного струму) або на паливі, або від обох 
цих джерел енергії для охолодження, включаючи холодильні прилади, які на 
додаток до електричного струму з наднизькою напругою або палива (або обох 
цих джерел) можуть працювати від електричних мереж через зовнішній 
перетворювач AC/DC, який можна придбати окремо. Прилад, що пропонується 
на ринку з перетворювачем AC/DC, не є мобільним холодильним приладом;  

морозильна камера — це холодильний прилад з відділеннями тільки з 4 
зірками;  

об’єм відділення (Vc) — це об’єм простору всередині внутрішньої 
оболонки відділення, виражений у м3  або літрах;  

підвідділення — це закритий простір у відділенні, що має інший діапазон 
робочих температур, ніж відділення, в якому він розташований;   

прилад для зберігання вина — спеціальний холодильний прилад для 
зберігання вина з точним контролем температури для умов зберігання та цільової 
температури відділення для зберігання вина, як наведено в таблиці 3 додатка 4 
до цього Технічного регламенту, і оснащений антивібраційними засобами;  

продукти харчування — це їжа, інгредієнти, напої, включаючи вино, а 
також інші продукти, які використовуються головним чином для споживання і 
які потребують охолодження при визначених температурах;  

професійна морозильна камера — це морозильна камера, в якій до 
відділення (відділень) можна мати доступ з верхньої частини приладу або яка 
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має як відділення, що відкриваються зверху, так і вертикальні, але загальний 
об’єм відділення (відділень), що відкриваються зверху, перевищує 75% 
загального об'єму приладу, що використовується для зберігання харчових 
продуктів у непобутових умовах;  

професійна холодильна шафа для зберігання — це ізольований 
холодильний прилад, що складається з одного або кількох відділень з доступом 
через одні або більше дверцят або шухляд, здатний безперервно підтримувати 
температуру харчових продуктів у встановлених межах при охолодженій або 
замороженій робочій температурі, використовуючи цикл стиснення пари, і 
використовується для зберігання харчових продуктів у непобутових умовах, але 
не для демонстрації або доступу клієнтів, як визначено постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 
екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер 
інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів 
і холодильних установок» від 23 грудня 2021 року № 1376 (Офіційний вісник 
України, 2022 р., № 2, ст. 57); 

спеціальний холодильний прилад — це холодильний прилад лише з одним 
типом відділення;   

тип відділення — це оголошений тип відділення згідно з параметрами 
охолодження Tmin, Tmax, Tc та іншими, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту; 

точка продажу — це фізичне місце, де холодильні прилади виставляються 
або пропонуються для продажу, прокату або прокату з можливістю викупу;  

холодильний прилад — ізольована камера з одним або кількома 
відділеннями, які контролюються за певних температур, охолоджуються за 
допомогою природної або примусової конвекції, завдяки чому охолодження 
здійснюється одним або кількома енергоспоживчими приладами;  

холодильний прилад з функцією прямого продажу — це холодильний 
прилад, що використовується для функцій демонстрації та продажу продуктів 
клієнтам при визначених температурах нижче за температуру навколишнього 
середовища, із доступом безпосередньо через відкриті боки або через одну або 
кілька дверцят або ящиків, або обидвома способами, включаючи також шафи, 
що використовуються для зберігання або допоміжного обслуговування 
продуктів, до яких клієнти не мають доступу, за винятком мінібарів і приладів 
для зберігання вина;  

цільова температура (Tc) — це референтна температура всередині 
відділення під час тестування, як наведено в таблиці 3 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту, і є температурою для тестування енергоспоживання, 
вираженою як середнє значення за певний період часу та за певним набором 
датчиків. 

З метою зручності застосування додатків 2—9, у додатку 1 до цього 
Технічного регламенту наведено додаткові визначення. 

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», Технічному регламенті 
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енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 702 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2822). 

 
II. Обов’язки постачальників  

 
1. Через 1 рік і шість місяців з дати набрання чинності цим Технічним 

регламентом постачальники, які вводять в обіг холодильні прилади, 
забезпечують наступне:  

наявність на кожному холодильному приладі друкованої етикетки у 
форматі, визначеному в додатку 3  до цього Технічного регламенту; 

внесення до загальнодоступної частини бази даних енергоспоживчої 
продукції значення параметрів, які включені в мікрофіші, як зазначено в додатку 
5 до цього Технічного регламенту; 

доступність мікрофіши у друкованому вигляді на спеціальний запит 
розповсюджувача;  

внесення до бази даних енергоспоживчої продукції змісту технічної 
документації, викладеної в додатку 6 до цього Технічного регламенту;  

будь-яка візуальна реклама конкретної моделі холодильного приладу має 
містити клас енергоефективності цієї моделі та діапазон доступних класів 
енергоефективності на етикетці згідно з додатком 7 та додатком 8 до цього 
Технічного регламенту;  

будь-який технічний рекламний матеріал, що стосується конкретної моделі 
холодильного приладу, в тому числі в Інтернеті, в якій описуються її конкретні 
технічні параметри, має включати клас енергоефективності цієї моделі та 
діапазон доступних класів енергоефективності на етикетці відповідно до додатка 
7  цього Технічного регламенту;  

надання розповсюджувачам для кожної моделі холодильного приладу 
електронної етикетки, що має формат та містить інформацію, як зазначено в 
додатку 3 до цього Технічного регламенту; 

надання розповсюджувачам для кожної моделі холодильного приладу 
електронного інформаційного листа до виробу, як зазначено в додатку 5 до цього 
Технічного регламенту.  

 
2. Клас енергоефективності ґрунтується на індексі енергоефективності, 

розрахованому відповідно до додатка 2  цього Технічного регламенту.  
 

IІI. Обов’язки розповсюджувачів 
 
1. Розповсюджувачі холодильних приладів забезпечують наступне: 
через 1 рік і шість місяців з дати набрання чинності цим Технічним 

регламентом кожен холодильний прилад у точці продажу, у тому числі на 
торгових ярмарках, повинен мати етикетку, надану постачальниками відповідно 
до абзацу другого пункту 1 розділу ІІ цього Технічного регламенту. При цьому 
етикетка розміщується стосовно вбудованих приладів таким чином, щоб їх було 
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добре видно, а стосовно всіх інших холодильних приладів таким чином, щоб її 
було добре видно на зовнішній стороні передньої або верхньої частини 
холодильного приладу;   

у випадку дистанційного продажу та продажу через Інтернет, етикетка та 
мікрофіша надаються відповідно до додатка 7 та додатка 8 цього Технічного 
регламенту; 

будь-яка візуальна реклама конкретної моделі холодильного приладу має 
містити клас енергоефективності цієї моделі та діапазон доступних класів 
енергоефективності на етикетці згідно з додатком 7 до цього Технічного 
регламенту;  

будь-який технічний рекламний матеріал, що стосується конкретної моделі 
холодильного приладу, в тому числі в Інтернеті, в якій описуються її конкретні 
технічні параметри, має включати клас енергоефективності цієї моделі та 
діапазон доступних класів енергоефективності на етикетці відповідно до додатка 
7  цього Технічного регламенту.  

 
IV. Обов’язки платформ інтернет-хостингу 

 
Якщо постачальник послуг хостингу дозволяє прямий продаж 

холодильних приладів через свій вебсайт, постачальник послуг повинен надати 
можливість демонстрації електронної етикетки та електронного інформаційного 
листа, наданих розповсюджувачем, на механізмі відображення відповідно до 
положень додатка 8 цього Технічного регламенту, та повідомити 
розповсюджувача про зобов'язання їх демонструвати.  

 
V. Методи вимірювання 

 
Інформація, яка має надаватися відповідно до розділу ІІ та розділу ІІІ цього 

Технічного регламенту, повинна бути отримана за допомогою надійних, точних 
і відтворюваних методів вимірювання та розрахунку, які враховують визнані 
найсучасніші методи вимірювання та розрахунків, наведені в додатку 4 до цього 
Технічного регламенту.  

 
VІ. Вимоги до перевірки  

під час здійснення державного ринкового нагляду 
 

1. Державний ринковий нагляд щодо відповідності холодильних приладів 
вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного 
ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення 
наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, 
зазначеним у пункті 1 розділу II цього Технічного регламенту, а також перевірку 
відповідності фактичних технічних характеристик холодильних приладів 
вимогам цього Технічного регламенту. 
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2. Під час перевірки відповідності холодильних приладів вимогам цього 
Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду мають 
застосовувати процедуру проведення перевірки відповідності фактичних 
технічних характеристик холодильних приладів вимогам, визначеним у додатку 
9 до цього Технічного регламенту. 

 
3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи 

вимірювань і розрахунків відповідно до розділу V цього Технічного регламенту. 
 
4. Органи державного ринкового нагляду під час перевірки застосовують 

лише допустимі похибки, наведені у додатку 9 до цього Технічного регламенту. 
 
5. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі 

похибки та використовують процедуру, що зазначена у цьому розділі. Не 
застосовуються інші похибки (наприклад ті, що встановлені в національних 
стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або 
будь-якою іншою методикою вимірювання). 

VІI. Перехідні положення 

Протягом двох місяців через 9 місяців з дати набрання чинності цим 
Технічним регламентом, технічна документація виробу, яка вимагається 
відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 розділу ІІ цього Технічного регламенту 
може надаватися через базу даних енергоспоживчої продукції замість надання у 
друкованому вигляді разом із виробом. У цьому разі постачальник повинен 
гарантувати, що на спеціальний запит розповсюджувача технічна документація 
буде надана у друкованому вигляді.   

VІIІ. Таблиця відповідності 

Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2016  
від 11 березня 2019 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2017/1369 Європейського 
Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування холодильних приладів та 
скасовує Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010, та цього Технічного 
регламенту, наведено у додатку 10. 

 
 
 
 

В. о. генерального директора  
Директорату з питань  
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