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Новий Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, 
затверджено постановою КМУ від 04.07.2018 № 814 (далі – Технічний регламент № 814). 
Документ розроблено на основі Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту 
та Ради від 09.03.2016 про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування 
Директиви 2009/142/ЄС».

Технічний регламент № 814 набрав чинності 06.01.2020 р. Із цієї ж дати втратив чинність 
Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений 
постановою КМУ від 24.09.2008 № 856 (далі – Технічний регламент № 856).

Технічний регламент № 814 визначає:
	суттєві вимоги до приладів та арматури до них;
	обов’язки суб’єктів господарювання (виробників, уповноважених представників 
 виробника, імпортерів, розповсюджувачів);

Із 6 січня 2020 р. усі прилади, що працюють 
на газоподібному паливі, та арматура до них, 
які вводяться в обіг в Україні, мають 
відповідати вимогам нового Технічного 
регламенту приладів, що працюють  
на газоподібному паливі. Тож сертифікати 
на продукцію, яка вводиться  
в обіг із зазначеної дати, 
повинні враховувати вимоги нового 
Технічного регламенту.

ПРО ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРИЛАДІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ 
НА ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ
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	положення щодо презумпції відповідності приладів та арматури;
	питання, пов’язані зі складанням декларації про відповідність, 
 нанесенням знаку відповідності технічним регламентам та іншого маркування;
	 положення щодо призначення органів з оцінки відповідності 
 та спеціальні вимоги до них;
	положення щодо здійснення державного ринкового нагляду;
	процедури оцінки відповідності приладів.

Таблиця 1

Дія нового Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(далі – прилади), та арматури до них

поширюється на: не поширюється на:

Прилади (спалювання газоподібного палива): 
– кухонні прилади; 
– холодильні прилади; 
– прилади кондиціонування; 
– прилади для обігріву приміщень; 
– прилади для виробництва гарячої води; 
– прилади для комбінованого виробництва гарячої води 
   та опалення; 
– газове освітлення; 
– пральні прилади; 
– сушарки; 
– праски; 
– пальники з примусовою тягою; 
– нагрівальні прилади, обладнані пальниками з примусовою тягою.

Арматуру (фітинги): 
– засоби безпеки; 
– контролюючі пристрої; 
– регулюючі пристрої; 
– комплектуючі, що складаються з елементів безпеки, контролю  
та/або регулюючі пристрої.

Прилади, спеціально 
спроектовані:
– для використання у про
мислових процесах, що здій
снюються у промислових 
приміщеннях;
– для використання на пові
тряних суднах та залізницях;
– для тимчасового викори
стання у лабораторіях в до
слідницьких цілях

___________
Примітка. Прилад вважається 
«спеціально спроектованим», коли 
конструкція призначена тільки 
для розв’язання конкретних по-
треб для конкретного процесу або 
експлуатації.

У разі розміщення своїх приладів або арматури (фітингів) на ринку або у разі  
використання приладів у власних цілях виробники повинні забезпечувати, щоб вони були 
спроектовані і сконструйовані відповідно до суттєвих вимог, викладених в додатку 1 до 
Технічного регламенту № 814.

Прилади повинні бути спроектовані й виготовлені таким чином, щоб бути здатними 
функціонувати безпечно і не представляти жодної небезпеки для людей, домашніх тварин 
або майна, якщо застосовувати їх за призначенням.

Арматура повинна бути спроектована і виготовлена таким чином, щоб бути здатною 
функціонувати відповідно до її цільового призначення для вмонтування в прилад або 
складання приладу.

У пункті 40 Технічного регламенту № 814 зазначено: «Перелік національних  
стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та 
відповідність яким надає презумпцію відповідності приладу та арматурі суттєвим 
вимогам (далі – перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється 
відповідно до закону».

На сьогодні є тільки Перелік національних стандартів, затверджений наказом 
Мінекономрозвитку України від 11.10.2013 №  1227, до Технічного регламенту № 856.  
30% стандартів з цього Переліку вже не діють в Україні та замінені новими редакціями,  
7% – діють паралельно з новими редакціями.
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Слід зазначити, що в Євросоюзі також не оприлюднили новий Перелік стандартів, 
що забезпечують презумпцію відповідності продукції вимогам Регламенту (ЄС) 2016/426 
Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2016, незважаючи на появу нових стан
дартів (наприклад, стандартів серії EN 15502), які застосовуються для процедур презумпції 
відповідності та замінюють низку стандартів з чинного гармонізованого переліку.

Обов’язки виробників:
	скласти технічну документацію, визначену в додатку 2 до Технічного регламенту № 814;
	провести відповідні процедури оцінки відповідності;
	зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років 
 після введення приладу або арматури в обіг;
	забезпечувати дотримання процедур, необхідних для підтримання відповідності 
 серійного виробництва вимогам Технічного регламенту № 814.

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Перед уведенням в обіг приладу або арматури виробник має забезпечити виконання процедур 
оцінки відповідності. Тобто продукція повинна пройти одну з можливих комбінацій процедур оцінки 
відповідності на вибір (таблиця 2).

Таблиця 2

Прилад або 
арматура

Модулі оцінки відповідності та їхні комбінації 
(поєднання пари модулів на вибір виробника)

виготовляються 
серійно

Модуль В
експертиза типу – 
поєднання 
експертизи 
типового зразка  
та його проекту
(п. 1–11 додатка 2)

Сертифікат 
експертизи типу 
повинен мати 
максимальний 
строк дії десять 
років з дня його 
видачі.

+ Модуль С2
відповідність типу на основі внутрішнього контролю 
виробництва з проведенням перевірок продукції  
під наглядом через випадкові інтервали часу
(п. 12–17 додатка 2)

+ Модуль D
відповідність типу на основі забезпечення якості 
виробничого процесу
(п. 18–33 додатка 2)

+ Модуль Е 
відповідність типу на основі забезпечення якості продукції
(п. 34–49 додатка 2)

+ Модуль F 
відповідність типу на основі перевірки продукції
(п. 50–63 додатка 2)

виготовлені 
в одиничній 
чи невеликій 
кількості

Модуль G
оцінка відповідності на основі перевірки одиниці продукції
(п. 64–72 додатка 2)

Процедури оцінки відповідності визначені в додатку 2 до Технічного регламен ту № 814.  
Процедури оцінки відповідності проводять призначені органи з оцінки відповідності 
(далі – ООВ).

Розглянемо деякі особливості застосування модулів, зазначених у Технічному рег
ламенті № 814. 

Модуль В. Призначений ООВ досліджує технічний проект приладу або арматури 
на відповідність вимогам Технічного регламенту № 814. Експертиза типу виконується 
шляхом оцінки адекватності технічної документації та підтвердних доказів та проведення 
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дослідження зразка завершеного приладу або арматури. Сертифікат експертизи типу 
повинен мати максимальний строк дії десять років з дня його видачі.

Модуль С2. Призначений ООВ повинен проводити перевірку продукції через випад
кові інтервали часу – один рік чи менше (п. 14 додатку 2 до Технічного регламенту № 814).

Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожний окремий 
прилад або арматуру, що відповідає типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та 
застосованим вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Модулі D, Е. Аудит системи якості виробничого процесу чи продукції. Повинні 
проводитися періодичні аудити призначеним ООВ щонайменше один раз кожні два 
роки (пп. 27, 43 додатку 2 до Технічного регламенту № 814).

Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний 
номер ООВ (для ООВ «ТЕСКО» це 006 або UA.TR.006, шаблон можна знайти на сторінці  
http://www.tecko.com.ua/mark_ru.html) на кожний окремий прилад або арматуру, що 
відповідає типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та застосованим вимогам 
Технічного регламенту № 814.

Модуль F. Кожний прилад або арматура партії продукції повинні бути окремо 
досліджені та підлягати належним випробуванням, які визначені у відповідних стандар
тах  з переліку національних стандартів. ООВ також може застосовувати статистичну 
перевірку відповідності продукції з партії.

Модуль G. Застосовується для одиничної чи невеликої кількості продукції.

Оцінку відповідності може провести лише ООВ, акредитований згідно з вимогами  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065 (атестат про акредитацію ТОВ «ТЕСКО» № 1O227) та призначе
ний в  Мінекономіки на виконання робіт згідно з вимогами нового Технічного рег
ламенту  №  814. На цей час органів з оцінки відповідності, призначених під Технічний  
регламент № 814, в Україні три.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ І ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ

Якщо відповідність приладу або арматури вимогам, які до них застосовуються, 
було доведено відповідною процедурою оцінки відповідності, виробники складають 
декларацію про відповідність та наносять знак відповідності технічним регламентам.

У пункті 48 Технічного регламенту № 814 зазначено: «Якщо на прилад або арматуру 
поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації 
про відповідність, складається єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких 
технічних регламентів. У такій декларації про відповідність зазначаються відповідні 
технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається  
з відповідних окремих декларацій про відповідність».

Як правило, прилади та водогрійні котли, які працюють на газоподібному паливі, 
потрібно оцінювати за чотирма Технічними регламентами:

	Технічним регламентом приладів, що працюють на газоподібному паливі 
 (розглядаємо в цій статті);
	Технічним регламентом водогрійних котлів, що працюють на рідкому
 чи газоподіб ному паливі, затвердженим постановою КМУ 
 від 27.09.2008 № 748 (номінальна вихідна потужність 
 котлів до 400 кВт);
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	Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання, 
 затвердженим постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077 (для декларування застосовується 
 модуль А, додаток 2 до цього Технічного регламенту).
	Технічним регламентом низьковольтного електричного обладнання, 
 затвердженим постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067 (для декларування застосовується 
 модуль А, додаток 3 до цього Технічного регламенту).

Декларація про відповідність складається згідно з орієнтовною структурою, встановленою  
в додатку 4 до Технічного регламенту № 814 для кожного типу приладу або арматури.

Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням приладу або арматури 
в обіг та су проводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності та 
двома останніми цифрами року нанесення такого знака (тобто року виготовлення виробу).

На приладі та арматурі необхідно зазначати тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, 
який дає змогу їх ідентифікувати, та попереджувальні написи відповідно до додатка 3 до Технічного 
регламенту № 814. 

Перед введенням приладу або арматури в обіг наносяться написи на прилад 
чи табличку з технічними даними:

	найменування виробника, зареєстроване комерційне найменування 
 чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг);
	тип приладу, номер партії чи серійний номер приладу або інший елемент, 
 що дає змогу його ідентифікувати;
	тип використовуваного джерела електроживлення, коли це може бути застосовано; 
	категорія приладу;
	номінальний тиск живлення приладу;
	необхідна інформація для забезпечення належного і безпечного монтажу відповідно 
 до характеристики приладу.

Державний ринковий нагляд і контроль введених в обіг приладів та арматури здійснюється 
відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».  
У Технічному регламенті № 814 введено поняття «формальна невідповідність» (п. 83). Якщо орган 
державного ринкового нагляду встановить таку невідповідність, а суб’єкт господарювання вчасно 
не усуне її, то буде вжито заходів щодо обмеження чи заборони надання відповідного приладу або 
арматури на ринку або щодо відкликання чи вилучення її з обігу.

ВІДМІННОСТІ ОСНОВНИХ ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ № 856
ТА ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ № 814

Основні вимоги Технічного регламенту № 856 були викладені в тексті регламенту. У Технічному 
регламенті № 814 ці вимоги чітко визначені в розділі «Суттєві вимоги до приладів та арматури» 
й викладені в додатку 1.

Наведемо вимоги, яких не було в Технічному регламенті № 856 та які містяться в новому 
Технічному регламенті № 814:

	Виробник зобов’язаний провести аналіз ризиків і спроектувати й виготовити прилад 
 з урахуванням оцінки ризиків (п. 4 додатку 1 до Технічного регламенту № 814).

	Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені так, щоб уникнути будьяких газових ризиків, 
 пов’язаних з небезпекою електричного походження. У разі потреби повинні бути враховані 
 результати оцінки відповідності вимогам з безпеки відповідно до Технічного регламенту 
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 радіообладнання (затверджений постановою КМУ 24.05.2017 № 335). 
 Для уникнення газових ризиків, пов’язаних з небезпекою, які здійснюються 
 з електромагнітних завад, мають бути враховані результати оцінки відповідності 
 з електромагнітної сумісності відповідно до Технічного регламенту 
 з електромагнітної сумісності обладнання 
 (п. 19 додатку 1 до Технічного регламенту № 814).

	Вимоги до приладів та арматури щодо витоку незгорілого газу, запалювання, горіння, 
 раціонального використання енергії, щодо температури та щодо матеріалу і деталей, 
 які контактують з їжею та водою (пп. 25–36 додатку 1 до Технічного регламенту № 814). 
 У попередньому Технічному регламенті були зазначені вимоги щодо обов’язкового використання
 датчика небезпечного  накопичення неспаленого газоподібного палива.

	Декларація про відповідність для арматури повинна містити характеристики арматури 
 та інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу (п. 47 Технічного 
 регламенту № 814). Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням 
 арматури в обіг (п. 53 Технічного регламенту № 814). 
 Відповідно до Технічного регламенту № 856, до складових частин приладу не наносився 
 національний знак відповідності, а в окремих випадках можна було не складати декларацію 
 про відповідність (п. 22 Технічного регламенту № 856).
 У Технічному регламенті № 814 процедури оцінки відповідності (модулі) наведено в додатку 2. 
 У Технічному регламенті № 856 йшлося про застосування модулів, затверджених 
 постановою КМУ від 07.10.2003 № 1585 (постанова втратила чинність 04.09.2016).

АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Наведемо один із способів проведення аналізу ризиків.

1. Визначити засоби (заходи) для уникнення/запобігання ризику; ці заходи повинні бути  
застосовані/виконані.

2. Дати відповідь на такі запитання:

	Чи всі заходи охоплюють усі потенційні ризики, пов’язані з конкретною продукцією?
	Чи потрібно вживати додаткових заходів, що охоплюють потенційні ризики конкретної продукції 
 (технічне рішення, додаткове випробування, додатковий попереджувальний напис 
 на виріб / в інструкції)?
	Чи може продукція використовуватися в інший спосіб, не так, як ми хочемо 
 (не за призначенням; розумно передбачуване використання)?
	Чи є інші ризики, які не були враховані під час виробництва?

Згідно з п. 5 додатку 1 («Суттєві вимоги до приладів та арматури») до Технічного регламенту,  
під час прийняття рішень виробник повинен застосовувати принципи, викладені нижче:

	усунути або зменшити ризики, наскільки це можливо (по суті, це безпечне проектування 
 і виготовлення);
	вжити необхідних заходів захисту щодо ризиків, які не можуть бути усунені;
	інформувати користувачів про залишкові ризики через будьякі недоліки прийнятих 
 захисних заходів і зазначити, чи необхідні якісь особливі запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та пункту 68 
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою 
КМУ від 04.07.2018 № 814, передбачено утворення секторальної групи для координації та співпраці між 
призначеними органами. Призначені ООВ повинні брати участь у роботі секторальної групи.
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Секторальна група координує діяльність призначених ООВ, що повинно збільшити  
їх відповідальність та забезпечити єдиний підхід до діяльності з оцінки відповідності,  
тобто ця вимога направлена на підвищення рівня безпеки приладів та усунути 
недобросовісну конкуренцію між цими ООВ. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами аналізу Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподіб
ному  паливі, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 814, можна зробити 
висновок, що новий Технічний регламент, який ґрунтується на Регламенті (ЄС) 2016/426 
Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2016 і фактично повністю відповідає 
Регламенту (ЄС) 2016/426 у частині технічних вимог, термінів і процедур оцінки 
відповідності, спрямований на істотне підвищення рівня безпеки приладів, що працюють 
на газоподібному паливі. 

Представники ринкового нагляду, що відповідальні за дотримання вимог Технічного 
регламенту № 814, повинні знати, що із 6 січня 2020 року продукція, яка вводиться в обіг 
(поступає на ринок України) із зазначеної дати, повинна бути сертифікована за Технічним 
регламентом № 814.

Орган з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО» у межах своєї компетентності може 
провести для представників підприємств та організацій (групи з 8–10 осіб) безкоштовні 
семінари для надання загальної інформації та роз’яснення вимог нового Технічного 
регламенту, особливостей застосування модулів та їх комбінацій і процедур оцінки 
відповідності (запис листом через сайт www.tecko.com.ua).

Сподіваємось, що впровадження та належне виконання вимог Технічного регла
менту  №  814 забезпечить суттєве підвищення рівня безпеки приладів, що працюють на 
газоподібному паливі.
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