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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ця настанова встановлює процедури оцінки відповідності згідно особливостей 

застосування модулів оцінки відповідності за Технічним регламентом обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055  (далі ТР). 

Ця настанова спрямована на забезпечення узгодженості в технічному застосуванні ООВ 

процедур оцінки відповідності вимогам ТР та розроблені з метою полегшити належне 

застосування цього ТР. 

 

2 СФЕРА ПОШИРЕННЯ 

Ця настанова обов’язкова до застосування призначеними Мінекономрозвитку України 

органами з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, 

призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055. 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 № 1055,  розроблений на основі  Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання і 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі 

(ATEX). 

Сфера відповідальності секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з  
Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 
вибухонебезпечних середовищах (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1055). 

 

Процедура оцінки відповідності, передбачена технічним регламентом 

Модуль B (експертиза типу) 

Модуль D (відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) 

Модуль F (відповідність типу на основі перевірки продукції) 

Модуль C1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з 

випробуваннями продукції під наглядом) 

Модуль E (відповідність типу на основі забезпечення якості продукції) 

Модуль G (відповідність на основі перевірки одиниці продукції) 

Підтвердження отримання та зберігання технічної документації виробника, визначеної 

Модулем A (внутрішній контроль виробництва) 

 

Настанови щодо особливостей застосування зазначених модулів оцінки відповідності наведені в 

Таблиці 1. 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
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Таблиця 1  

Модуль 
Основні вимоги, 

визначені: 

Методичні 

рекомендації  

Чим завершується (в разі 

позитивного рішення) 

Модуль B  

(експертиза типу) 

Додаток 3 до 

Технічного 

регламенту 

Додаток 1 Сертифікат експертизи типу за 

формою  у Додатку 6 

Модуль E  

(відповідність типу на 

основі забезпечення 

якості продукції) 

Додаток 7 до 

Технічного 

регламенту 

Додаток 2 «Повідомлення про 

відповідність типу на основі 

забезпечення якості продукції» 

за формою  у Додатку 7 

Модуль D  

(відповідність типу на 

основі забезпечення 

якості виробничого 

процесу) 

Додаток 4 до 

Технічного 

регламенту 

 

Додаток 2 «Повідомлення про 

відповідність типу на основі 

забезпечення якості 

виробничого процесу» 

за формою  у Додатку 8 

Модуль C1 

(відповідність типу на 

основі внутрішнього 

контролю виробництва 

з випробуваннями 

продукції під наглядом) 

Додаток 6 до 

Технічного 

регламенту 

 

Додаток 3 

 

«Повідомлення про 

відповідність типові на основі 

внутрішнього контролю 

виробництва з випробуваннями 

продукції під наглядом» за 

формою  у Додатку 9  

форма А та форма Б. 

Модуль F (відповідність 

типу на основі 

перевірки продукції) 

Додаток 5 до 

Технічного 

регламенту 

 

Додаток 4 «Сертифікат відповідності 

типові на основі перевірки 

продукції» за формою  у 

Додатку 10 

Модуль G 

(відповідність на основі 

перевірки одиниці 

продукції) 

Додаток 9 до 

Технічного 

регламенту 

Додаток 5 «Сертифікат відповідності 

одиниці продукції» за формою  

у Додатку 11 

Підтвердження 

отримання та зберігання 

технічної документації 

виробника, визначеної 

Модулем A (внутрішній 

контроль виробництва – 

для неелектричного 

обладнання Категорії 2) 

Додаток 8 до 

Технічного 

регламенту 

МОДУЛЬ A 

ООВ забезпечує 

зберігання технічної 

документації 

виробника, 

визначеної за 

Модулем A. 

Підставою для 

видачі документу 

про виконання 

вимог ТР є 

отримання пакету 

документів у 

запечатаному пакеті 

з печаткою 

заявника. 

Підтвердженням  отримання 

технічної документації 

виробника для зберігання у 

ООВ. 

Документ про виконання вимог 

ТР: Оформлюється листом від 

ООВ до Заявника.  
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Додаток 1  

Процедура оцінки обладнання (компонентів) по Модулю В 
 

Основні етапи: 

1. Аналіз заявки. 

2. Експертиза технічної документації та проведення відповідних досліджень і випробувань. 

3. Аналіз результатів випробувань і складання звіту про оцінку. 

Примітка: Орган зобов'язаний довести до відома Заявника, що проведення оцінки 

відповідності з використанням модуля В не є достатнім для введення продукції в обіг на 

території України, для чого необхідне використання додаткових модулів оцінки відповідності. 
 

I. Електричне обладнання (категорії 2 і 1) 

ЕТАП 1. Аналіз заявки  

Виробник зобов'язаний розробити обладнання, відповідно до вимог Додатку 2 Технічного 

регламенту, шляхом застосування відповідних стандартів з Переліку національних стандартів, які 

забезпечують презумпцію відповідності, або шляхом прийняття нестандартних технічних рішень з 

використанням інших технічних специфікацій (нормативних документів). 

Заявку в орган подає або безпосередньо виробник, незалежно від того, є він вітчизняним або 

закордонним, або уповноважений представник виробника, який обов'язково повинен бути 

резидентом України. 

В обов'язковому порядку заявка повинна містити наступну інформацію: 

- найменування та умовне позначення моделі, типу або серії устаткування, за яким можна 

ідентифікувати цю продукцію; 

- найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - 

також його найменування і адресу; 

- інформація про те, що така заявка не подана до жодного іншого призначеного органу; 

- список використаних стандартів з Переліку національних стандартів, або перелік інших 

технічних специфікацій (нормативних документів), які описують рішення, прийняті з метою 

забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту; 

- позначення групи і категорії обладнання, а також маркування вибухозахисту (Ех маркування) 

відповідно до вимог національних стандартів, якщо вони застосовувалися. 

Якщо заявка подається уповноваженим представником виробника, то додатково повинен 

надаватися документ, підписаний виробником, який підтверджує і вказує перелік прав і обов'язків 

представника, визначених Технічним регламентом. 

До заявки виробник або уповноважений представник повинен надати, в обов'язковому 

порядку, всю необхідну технічну документацію, яка дозволяє оцінити відповідність продукції 

застосовним вимогам Технічного регламенту (або шляхом застосування відповідних стандартів, з 

Переліку національних стандартів, які забезпечують презумпцію відповідності, або застосування 

особливих, шляхом прийняття нестандартних технічних рішень з використанням інших технічних 

специфікацій (нормативних документів). Перелік документів, що надаються до ООВ встановлено 

відповідними додатками до технічного регламенту і комплектується заявником згідно обраних 

модулів оцінки відповідності, дивись Табл. 1. 
 

ЕТАП 2. Експертиза технічної документації та проведення відповідних досліджень і 

випробувань 

У рамках експертизи технічної документації, завдання органу полягає у проведенні 

аналізування отриманої документацію на предмет відповідності технічним вимогам стандартів (не 

включаючи розділи стандартів, що стосуються типових випробувань). 
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Орган не має права проводити консультування, однак, повинен вказати виявлені 

невідповідності. При цьому подальша оцінка можлива після усунення виявлених невідповідностей. 

Відповідно до прийнятих стандартів, а також з урахуванням результатів аналізу технічної 

документації, ООВ визначає об’єм випробувань, який повинен містити перелік стандартів і 

відповідних пунктів, відповідно до яких повинні бути проведені випробування в порядку, 

приписуваному цими стандартами.  

За необхідністю, ООВ визначає, також: 

-  Умови проведення випробувань. 

-  Вимоги до надання результатів. 

Примітка: Випробувальна лабораторія не займається аналізом технічної документації, 

результати випробувань лабораторії поширюються тільки на випробувані зразки. Результати 

випробувань повинні містити конкретні значення (або якісний результат).  

Також, у деяких випадках, дуже важливо правильно підготувати зразки до випробувань (або, 

якщо це може впливати на результат, вказати умови підготовки зразка виробнику / 

випробувачеві, позначити умови проведення випробувань і необхідність інтерпретації 

результатів випробувань. Наприклад, неметалеві оболонки призначені для діапазону температур 

навколишнього середовища в мінусовому діапазоні повинні мати максимальну мінусову 

температуру при випробуваннях механічної міцності. Випробування оболонок Exd можуть 

проводитися при різних умовах, у тому числі при початковому надмірному тиску випробувальної 

газової суміші, зі збільшеними зазорами, з використанням альтернативних газових 

випробувальних сумішей і т.д. Випробування іскробезпечного устаткування повинні враховувати 

можливі пошкодження схеми, відповідно до обраного рівня вибухозахисту, що впливає на безліч 

параметрів, таких як - температура малих елементів, нагрів друкованих доріжок і провідників під 

дією струму, параметри іскробезпеки і т.і.). 

Орган повинен знаходитися в постійному контакті з лабораторією, оскільки результати деяких 

випробувань можуть означати неможливість проведення подальших випробувань, або необхідність 

проведення додаткових випробувань. 
 

ЕТАП 3. Аналіз результатів випробувань і складання звіту про оцінку. 

Після отримання результатів випробувань від випробувальної лабораторії (у вигляді протоколу 

випробувань), орган проводить аналіз отриманих результатів і складає звіт про оцінку  , який повинен 

включати в себе результати аналізу відповідності за всіма відповідними пунктами всіх застосованих 

стандартів, а також оцінку отриманих результатів випробувань за оціночними критеріями, 

наведеними в розділах стандартів «типові випробування». По кожному відповідному пункту 

стандарту повинен бути зроблений висновок - відповідає / не відповідає / не відноситься. 

Приклад частини звіту про оцінку (рекомендований) наведено у таблиці 2: 
 

Таблиця 2 

№ 
Пункту/ 

Item 

Вимоги 
Requirements 

Результат / Примітки  
Results/Notes 

Відповідність / 
Conformity 
(Y, N, N/A)

*
 

1 Область застосування / Scope 

2 Нормативні посилання / Normative references 

3 Терміни та визначення / Terms and definitions 

4 Групи електрообладнання / Equipment grouping 

4.1 Група I / Group I    

4.2 Група II / Group II    

                                                           
*
 Y  - відповідає (comply), N - не відповідає (not comply), N/A  - не застосовується (not applicable) 
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4.3 Група III / Group III   

4.4 

Електрообладнання для конкретного 
вибухонебезпечного середовища / 
Equipment for a particular explosive 
atmosphere  

  

5 Температура / Temperatures 

5.1 Вплив навколишнього середовища / Environmental influences  

5.1.1 
Температура навколишнього 
середовища / Ambient temperature  

  

5.1.2 
Зовнішні джерела нагріву або 
охолодження / External source of heating 
or cooling  

  

5.2 
Робоча температура/ Service 
temperature  

  

……… 

26 Типові випробування / Type tests 

26.1 Загальні положення / General   

26.2 Умови випробувань / Test configuration   

26.3 
Випробування у вибухонебезпечних 
випробувальних сумішах / Tests in 
explosive test mixtures 

  

26.4 Випробування оболонок / Tests of enclosures 

26.4.1 Порядок випробувань / Order of tests 

26.4.1.1 

Металеві оболонки, їх металеві та 
скляні частини / Metallic enclosures, 
metallic parts of enclosures and glass 
parts of enclosures 

  

26.4.1.2 
Неметалеві оболонки або їх неметалеві частини / Non-metallic enclosures or non-
metallic parts of enclosures 

26.4.1.2.1 
Електрообладнання групи I / Group I 
electrical equipment 

  

26.4.1.2.2 
Електрообладнання групи II і III / Group 
II and Group III electrical equipment 

  

 

II. Неелектричне обладнання (категорії 1) 

Для неелектричного обладнання (що відноситься до Категорії 1), документація повинна містити 

належний аналіз та оцінку ризику (ризиків). Ця документація включає в себе, але не обмежується 

цим, наступне: 

- загальний опис виробу і опис вжитих заходів і засобів забезпечення вибухозахисту; 

- конструкторську документацію, в достатньому обсязі, в залежності від прийнятих видів 

вибухозахисту (креслення, схеми принципові, переліки елементів, специфікації матеріалів і т.д.); 

- протоколи заводських або інших випробувань, розрахунки і т.д. (якщо проводилися); 

- іншу документацію, необхідну для проведення оцінки. 

 

Основна відмінність в оцінці відповідності неелектричного обладнання полягає в тому, що на 

додаток до документації, зазначеної вище, виробник (уповноважений представник) повинен надати 

оцінку ризиків, виконану відповідно до вимог ДСТУ EN 80079-36. 

Аналіз ризиків повинен показати: 

- всі можливі (навіть теоретично) потенційні джерела підпалювання; 

- оцінку факторів, при яких потенційні джерела підпалювання можуть ставати активними при 

нормальному режимі роботи, при передбачуваних несправностях, а також при рідкісних 

(малоймовірних) несправностях; 
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- перелік заходів, вжитих при розробці обладнання, що запобігають виникненню факторів, при 

яких потенційні джерела підпалювання можуть ставати активними і/або; 

- перелік захисних заходів, відповідно до видів вибухозахисту неелектричного обладнання, 

прийнятих для забезпечення вибухобезпеки обладнання. 

Далі орган проводить оцінку документації, включаючи аналіз ризиків, визначає об’єм 

випробувань (за необхідності), аналізує результати випробувань і готує звіт про оцінку  , аналогічно 

процедурі для електричного обладнання. 

 

Примітка: Для неелектричного обладнання (категорії 2) застосовується Модуль A 

(внутрішній контроль виробництва), ООВ отримує та зберігає технічну документацію виробника 

про що надає Заявнику відповідного листа, дивись Табл.1. 

 

III. Форма сертифіката 

Форми сертифікатів (модулі В, Е, D), що надаються за результатами оцінювання, узгоджені на 

першому засіданні секторальної групи 07.05.2018р., та повинні застосовуватись ООВ з 01.01.2019р. 

Форми документів про відповідність встановлюють основні вимоги до змісту документу (зміст та 

послідовність назви рядків з номерами у дужках),а в іншому можуть бути модифіковані органом з ОВ 

під свою СУЯ.  

 Форма сертифіката експертизи типу наведена в Додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.  

 

IV. Особливості оцінки комплектного устаткування 

Комплектне устаткування – устаткування, яке складається з набору обладнання, кожне з якого 

саме по собі є закінченим виробом, який самостійно може вводитись в обіг.  

При оцінці відповідності такого устаткування необхідно в обов'язковому порядку оцінити 

відповідність кожної одиниці обладнання, що входить до складу комплектного устаткування, 

вимогам ТР (постанова КМУ № 1055). Якщо таке обладнання має свої сертифікати за ТР (постанова 

КМУ № 1055), то оцінку його проводити не потрібно, необхідно оцінити лише застосування такого 

обладнання в рамках, обумовлених сертифікатом на обладнання, що може здійснюватись шляхом 

аналізу технічної документації комплектного устаткування, та обладнання, що входить до його 

складу. Якщо обладнання не має сертифікату за ТР (постанова КМУ № 1055), то необхідно провести 

повну його оцінку вимогам ТР. Якщо це обладнання виготовлено виробником, відмінним від 

виробника комплектного устаткування, то така оцінка повинна проводитися за заявкою від 

виробника обладнання, що входить до складу комплектного устаткування або його уповноваженого 

представника. 

Беручи до уваги існуючий стан речей на ринку, як виняток, допускається проведення оцінки 

відповідності обладнання у складі комплектного устаткування, без його окремої оцінки відповідності, 

за заявкою виробника кінцевого комплектного устаткування, але з урахуванням виконання всіх етапів 

модуля В, зазначених вище, і за умови, що виробник комплектного устаткування підпише письмову 

угоду з постачальником Ех-обладнання, за якою останній зобов'язується поставляти продукцію в 

суворій відповідності з наданою технічною документацією, а при зміні конструкції зобов'язаний 

повідомити кінцевого виробника комплектного устаткування про внесені зміни.  

 

V. Особливості оцінки паливороздавальних колонок 

1) Для оцінки відповідності паливороздавальних колонок вимоги Технічного регламенту 

(постанова КМУ № 1055) необхідно  використовувати чинні версії наступних нормативних документів, 

які наведені в актуальному Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим 
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європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання 

вимогам Технічного регламенту згідно відповідним наказом Мінекономрозвитку: 

- ДСТУ EN 13617-1 Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та 

роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів; 

- ДСТУ EN 14678-1 Устатковання та пристрої для зрідженого вуглеводневого газу. Конструкція та 

технічні характеристики устатковання для скрапленого вуглеводневого газу для автозаправних 

станцій. Частина 1. Заправні колонки. 

2) Паливороздавальні колонки - це обладнання, яке саме по собі є потенційним джерелом 

вибухонебезпечних середовищ, і відноситься до обладнання групи II категорії 2. Тому згідно з ТР 

(постанова КМУ № 1055) колонки повинні проходити процедуру оцінки відповідності за модулем В і 

С1 або Е. 

3) При проведенні процедури оцінки за Модулем В необхідно провести оцінку відповідності 

колонок вимогам стандартів ДСТУ EN 13617-1 або/та ДСТУ EN 14678-1 і скласти відповідний звіт про 

оцінку. У виданому сертифікаті експертизи типу повинні бути вказані згадані стандарти і звіт про 

оцінку  . 

4) Паливороздавальні колонки - це складне комплектне устаткування, що складається з 

багатьох одиниць механічного та електричного обладнання, призначеного для використання в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі, таким чином необхідно застосовувати положення, 

наведені в розділі «Особливості оцінки відповідності комплектного устаткування». 

 

VI. Особливості оцінки обладнання, при розробці якого не використовувалися стандарти з 

переліку національних стандартів, а їх відповідність забезпечувалася шляхом прийняття 

нестандартних технічних рішень з використанням інших технічних специфікацій (нормативних 

документів). 

Даний спосіб забезпечення відповідності застосовується дуже рідко, оскільки всі можливі 

заходи і засоби вибухозахисту вже описані у відповідних стандартах на види вибухозахисту. Тому, в 

першу чергу, необхідно переконатися, що прийняті технічні рішення не є вже існуючим видом 

(видами) вибухозахисту. 

При оцінці таких заходів необхідно проявляти особливу уважність і ретельний підхід до аналізу 

вжитих заходів з урахуванням категорії обладнання, тобто з урахуванням оцінки режимів роботи 

обладнання при можливих пошкодженнях. 

 

Оформлення сертифіката 

При позитивних результатах оцінки відповідності оформляється «Сертифікат експертизи типу». 

Оскільки сертифікат є підтвердженням відповідності конструкції (технічного проекту) вимогам 

застосовуваних стандартів з Переліку, то термін дії сертифіката не рекомендується обмежувати (що 

також відповідає думці Європейської робочої групи нотифікованих органів АТЕХ). 

У разі, якщо виробник вносить зміни в конструкцію обладнання (компонента), або змінюються 

вимоги відповідних стандартів, орган повинен провести додаткову оцінку і прийняти рішення про 

необхідність в проведенні додаткових випробувань, і внесення змін до тексту виданого сертифіката. 

Дана умова має бути формально обумовлена з виробником в двосторонній угоді (договорі). 

Контроль за забезпеченням виробником умови повідомлення Органу про будь які зміни, що 

можуть впливати на вибухозахищеність обладнання здійснюється під час оцінки за Модулями D/E та 

під час періодичних наглядів згідно зазначених модулів. 

Внесення змін до тексту виданого сертифіката рекомендується оформляти виданням чергової 

редакції сертифіката із зазначенням номера редакції сертифікату та інформації про попереднє 

видання сертифікату . 
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Додаток 2  

Процедура оцінки відповідності за Модулем D (відповідність типу на основі забезпечення 

якості виробничого процесу) та за Модулем Е (відповідність типу на основі забезпечення якості 

продукції) 
 

1. Загальні положення 

Модулі D та Е застосовуються у поєднанні із Модулем В, щоб підтвердити відповідність 

продукції, що виготовляється, затвердженому типу, тобто тому технічному проекту, який був 

оцінений та стверджений під час виконання процедури за Модулем В. В обох Модулях D та Е 

проводиться оцінка і схвалення, у разі позитивних результатів, системи управління якістю (далі за 

текстом «СУЯ») підприємства, яке виготовляє Ех-обладнання. Тобто для виконання оцінки за 

Модулями D або Е виробник повинен мати діючу (але не обов'язково сертифіковану) СУЯ, яка 

забезпечує або якість продукції (Модуль Е), або якість виробничого процесу (Модуль D), що буде в 

свою чергу гарантувати відповідність кожної одиниці продукції, що випускається, затвердженому 

типу. 

Незважаючи на те, що дана процедура не є сертифікацією СУЯ відповідно до ДСТУ ISO 9001 (ISO 

9001), а лише оцінкою СУЯ з точки зору забезпечення стабільності заходів і засобів вибухозахисту, 

прийнятих для продукції, вона передбачає з боку органу виконання певних процедур відповідно до 

вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1:2015), зокрема, розділу 9. Таким чином, 

орган повинен бути або акредитований згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, або мати цей стандарт як 

додатковий пов’язаний стандарт, у разі акредитації з метою нотифікації. 

Процедура за Модулями D та Е, для конкретизації вимог до СУЯ, встановлює можливість 

використання національних стандартів, виконання вимог яких буде забезпечувати виконання вимог 

ТР за Модулями D та Е. Для цих цілей використовується національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 

80079-34:2018, який є ідентичним стандарту EN ISO/IEC 80079-34:2011 та ДСТУ ISO 9001. Для оцінки 

СУЯ за вимогами ТР за Модулями D та Е, необхідно використовувати ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 

та ДСТУ ISO 9001. 

Примітка. Стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 (EN ISO/IEC 80079-34:2011 IDT) базується 

на ISO 9001:2008, і нумерація його пунктів виконана аналогічно нумерації пунктів ISO 9001:2008, 

оскільки EN ISO/IEC 80079-34:2011 доповнює і розширює базові вимоги ISO 9001:2008 з метою 

виконання вимог ТР (постанова КМУ № 1055). Оскільки в Україні вже діє стандарт, ДСТУ ISO 

9001:2015, а його нумерація відрізняється від ISO 9001:2008, то для оцінки СУЯ вважаємо 

допустимим також використовувати ISO/IEC 80079-34 Edition 2.0:2018, нумерація якого вже 

відповідає оновленому стандарту ISO 9001:2015. 

 

2. Основні відмінності Модулів D і Е 

Модуль D: забезпечення відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу. 

Виробник застосовує схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю та 

випробувань готової продукції, що відноситься до категорії 1. 

Модуль Е: забезпечення відповідності типу шляхом забезпечення якості продукції. 

Виробник застосовує схвалену СУЯ для контролю та випробувань готової продукції, що 

відноситься до категорії 2. 

 

Документація, що має бути надана в ООВ, щодо функціонування СУЯ відповідно до вимог 

технічного регламенті (ПКМУ 1055) наведена у нижче приведеній таблиці 3. Також в таблиці, для 

відома, наведені посилання на пункти стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 та ДСТУ ISO 

9001:2015. 
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Таблиця 3. 

 Документація щодо функціонування СУЯ 

No. Документація повинна містити,  
зокрема, належний опис: 

D Е ДСТУ EN 
ISO/IEC 80079-

34:2018* 
(базується на  
ISO 9001:2008) 

ДСТУ 
ISO 

9001: 
2015* 

1.  організаційної структури підприємства + +  4.3 

2.  цілі якості + + 5.4.1 6.2 

3.  обов’язки та повноваження керівництва 
стосовно контролю якості продукції 

+ + 5.1 
 

5.2, 
5.3 

4.  методів виробництва продукції,  контролю та 
забезпечення якості, процесів  і системних 
заходів, які будуть застосовуватися 

+ - 7.1  
7.4 
7.5 

8.2.4 
8.3 

8.1, 
8.4, 
8.5, 
8.6, 
8.7 

5.  досліджень і випробувань, які будуть 
проводитися до, під час та після виробництва, а 
також періодичності їх проведення  

+ - 7.4 
7.5 

8.2.4 
 

8.4, 
8.5, 
8.6 

6.  досліджень і випробувань, які будуть 
проводитися після виробництва 

- + 8.2.4 8.6 

7.  записів щодо якості виробничого процесу та/або 
продукції (протоколи контролю та результати 
випробувань, дані калібрувань, звітів про 
кваліфікацію відповідного персоналу та інше); 

+ + 6.3 
7.6 
6.2 
7.4 
7.5 

8.2.4 
8.3 

7.1.3, 
7.1.5, 
7.2, 
8.4, 
8.5, 
8.6, 
8.7 

8.  засобів моніторингу, за допомогою яких 
досягається необхідний рівень якості продукції 
та ефективного функціонування системи 
управління якістю 

+ +  
4.2.4 
8.3 

5.6, 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3, 8.4 

8.3 

6.1, 
7.5.3, 
8.7, 
9,  
 

10.2 

Примітка: * добровільне застосування стандартів надає презумпцію відповідності вимогам ТР. 

 

Група з проведення аудиту, крім членів з досвідом стосовно систем управління якістю, повинна 

мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та 

технології її виробництва, а також знаннями застосовних вимог Технічного регламенту. Проведення 

аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки. Перевірка 

проводиться на відповідність вимогам модуля D або Е шляхом аналізу документації,  наведеної в 

таблиці 3 та аудиту на місті. 

Примітки:  

1. Один фахівець може за наявності повноважень та відповідного досвіду виконувати 

функції аудитора систем управління якістю  та здійснювати перевірку і оцінювання 

відповідної продукції та технології її виробництва вимогам Технічного регламенту. 

 
 

3. Основні етапи проведення оцінки СУЯ. 

Етап 1. Розгляд заявки. 

Виробник подає заявку, до якої додатково додається: 

1) уся відповідна інформація стосовно оціненої за Модулем В продукції, стосовно виробництва 

якої проводиться оцінка СУЯ виробника; 
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2) документація стосовно СУЯ (згідно з вимогами відповідного модуля D або Е, дивись Табл. 3). 

Як правило, орган разом з формою заявки направляє виробнику опитувальний лист для 

заповнення. 

3) якщо заявка подається до органу, який не проводив оцінку відповідності за Модулем В даної 

продукції, то додатково необхідно надати документацію, яка вимагається за Модулем В.  

Після аналізу заявки ООВ приймає рішення щодо можливості проведення оцінки відповідності 

та визначає компетентність, необхідну для групи з аудиту і для прийняття рішення щодо сертифікації. 
 

Етап 2. Аудит першого етапу 

Після аналізу документації по системі якості складається висновок по першому етапу аудиту, в 

якому вказуються всі виявлені невідповідності з аналізу документації (якщо такі були). 

Після усунення виявлених невідповідностей, орган складає та погоджує з виробником план та 

графік аудиту на місці. 
 

Етап 3 Аудит на місці (аудит другого етапу). 

Аудит на місці проводиться з метою перевірки практичного функціонування СУЯ відповідно до 

вимог модуля D або Е (для несертифікованої СУЯ) і ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018, а також перевірки 

виконання необхідних перевірок і випробувань продукції або її компонентів в ході виробництва. Для  

сертифікованої СУЯ аудит проводиться з урахуванням ДСТУ ISO 9001.  

Виявлені невідповідності оформляються протоколами про невідповідності і передаються 

виробнику. 

Етап 3. Заключна оцінка. 

Після того, як виробник надав дані, що всі виявлені невідповідності усунені і проведені належні 

коригувальні дії орган складає звіт про аудит і приймає рішення за результатами оцінки. 

При позитивних результатах оцінки за Модулем E складається «Повідомлення про відповідність 

типу на основі забезпечення якості продукції» за формою, наведеною у Додатку 7, а за Модулем D 

складається «Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого 

процесу» за формою, наведеною у Додатку 8. 

Термін дії «Повідомлення», відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 та європейської 

практики, становить 3 роки.  
 

Етап 4. Технічний нагляд. 

Нагляд за сертифікованою СУЯ проводиться з періодичністю відповідно до вимог стандарту 

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1 один раз на рік, але не рідше ніж один раз на півтора року (за наявності 

сертифікованої СУЯ відповідно до вимог ISO 9001). Аудит на місці проводиться з метою перевірки 

практичного функціонування СУЯ відповідно до СУЯ, що була оцінена.  
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Додаток 3  

Процедура оцінки за Модулем С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю 

виробництва з випробуваннями продукції під наглядом) 

 

Модуль С1 може застосовуватись для оцінки відповідності продукції Категорії 2, яка пройшла 

оцінку відповідності за Модулем В і випускається серійно або обмеженими партіями, з метою 

підтвердження того, що кожна одиниця продукції, що вводиться в обіг, відповідає типу, описаному в 

сертифікаті експертизи типу, та Технічному регламенту. Під типом треба розуміти типову конструкцію 

та технічний проект, затверджені в результаті оцінки відповідності за Модулем В (експертиза типу). 

 

I. Випробування, що здійснюються Виробником самостійно, але під відповідальністю органу.  
 

Виробник самостійно проводить необхідні перевірки і випробування кожної одиниці продукції, 

що випускається в обсязі, достатньому для підтвердження відповідності продукції типу, описаному в 

сертифікаті експертизи типу. Це може бути одне чи кілька випробувань одного або кількох 

визначених показників продукції. 

Основні етапи 

1. Виробник складає програму контрольних перевірок і випробувань, які він проводить для 

підтвердження якості виконання прийнятих конструкційних заходів і засобів вибухозахисту та разом з 

заявкою направляє до органу. Якщо заявка подається до органу, який не проводив оцінку 

відповідності за Модулем В даної продукції, то додатково необхідно надати документацію, яка 

вимагається за Модулем В. По кожному пункту програми перевірок і випробувань виробник також 

надає інформацію, як мінімум: 

- про процедуру проведення перевірки або випробування (наприклад, робочу інструкцію); 

- про випробувальні установки, засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), про їх метрологічні 

характеристики, відомості щодо повірки або калібрування ЗВТ, або атестації установок; 

- про кваліфікацію персоналу, що проводить ці перевірки і/або випробування. 

Орган з оцінки відповідності вивчає характеристики і конструкцію виробів, що випускаються 

(якщо на стадії оцінки за Модулем В був залучений інший орган) і відповідно до прийнятих в 

конструкції заходів і засобів вибухозахисту визначає достатність і правильність проведених перевірок 

і випробувань, наявність необхідних засобів та персоналу для їх проведення. 

Примітка: Перевірки і випробування, необхідні для підтвердження якості виконання 

прийнятих конструкційних заходів і засобів вибухозахисту, як правило, не обмежуються лише 

контрольними (приймально-здавальними) випробуваннями, а можуть (частіше - повинні) 

включати в себе перевірки і/або випробування комплектуючих частин (наприклад, на вхідному 

контролі), а також перевірки і випробування складальних елементів в ході виробництва (які 

необхідні, наприклад, для підтвердження якості, але не можуть бути виконані в необхідному 

обсязі на готовому виробі). 

Якщо орган встановлює, що проведених перевірок/випробувань недостатньо, або є 

невідповідність рівня обладнання або кваліфікації персоналу, він може дати свої зауваження, після 

виправлення яких переходить до виконання другого етапу. 

2. Виробник повинен засвідчити, а орган - підтвердити, свою здатність виконувати встановлені 

перевірки і випробування належним чином. Це може підтверджуватися наявністю необхідного 

випробувального устаткування, засобів вимірювальної техніки з регулярно підтверджуваними 

метрологічними характеристиками, достатньою кваліфікацією персоналу і т.д. 

3. Після того, як інформація, отримана, проаналізована і показала, що виробник здатний 

виконати необхідні умови сертифікації за Модулем С1, проводиться перевірка на місці, з метою 

упевнитися, що виробник практично може виконувати прийняті на себе зобов'язання в повному 
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обсязі, процедури перевірок і випробувань здійснюються правильно, необхідна документація (акти, 

протоколи та інші необхідні записи) ведеться стосовно кожного виробу, зберігається і дозволяє 

здійснювати належну ідентифікацію та простежуваність. 

При позитивних результатах оцінки за Модулем С1 складається «Повідомлення про 

відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва з випробуваннями продукції під 

наглядом» за формою а) Додатку 9 до Методичних рекомендацій. Даний документ дає право 

виробнику в подальшому самостійно проводити встановлені перевірки і випробування кожного 

виробу, що випускається, для підтвердження відповідності затвердженому типу. З огляду на те, що 

така процедура покладається на виробника, але під відповідальність органу, доцільно обмежити 

термін дії «Повідомлення» одним роком. По закінченню терміну дії «Повідомлення» проводиться 

повторна оцінка в обсязі на розсуд органу з метою підтвердити, що процедури, які виконуються 

виробником, залишаються відповідними необхідним критеріям, а всі необхідні записи складаються в 

необхідному обсязі і зберігаються. Повторна оцінка перевірки на місці, як правило, не потребує. 

 

II. Випробування, що здійснюються за дорученням Виробника в акредитованій лабораторії. 

 Оскільки, згідно із п. 3, Додатку 6 до Технічного регламенту, випробування можуть бути 

проведені не тільки виробником, а також особою, що діє від його імені, то зазначена особа (або 

виробник) можуть доручити їх проведення іншій лабораторії, яка повинна бути акредитована на 

проведення відповідних випробувань. 

 В такому разі, орган, за дорученням Виробника або особи, що діє від його імені, сам визначає 

показники продукції для необхідних перевірянь та випробувань та організує їх проведення, і при 

позитивних результатах оцінки видає «Повідомлення про відповідність типові на основі внутрішнього 

контролю виробництва з випробуваннями продукції під наглядом» за формою б) Додатку 9 до 

Методичних рекомендацій із зазначенням заводських номерів продукції, що пройшли необхідні 

перевірки та випробування. 

 

Примітка: Така процедура зазвичай може застосовуватись у випадках, коли продукція 

випускається або постачається обмеженими партіями, і немає необхідності в масовому 

потоковому виробництві та відповідної організації випробувань та перевірок, які проводяться під 

наглядом призначеного органу згідно з процедурою, викладеної у розділі I цього додатку. 
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Додаток 4  

Процедура оцінки відповідності за Модулем F  

(відповідність типу на основі перевірки продукції) 

 

Модуль F застосовується до обладнання категорії 1 або М1 у поєднанні з Модулем В, щоб 

підтвердити відповідність кожної одиниці продукції з партії продукції, що заявляється на оцінку, 

затвердженому типу, тобто того технічному проекту, який був оцінений та стверджений під час 

виконання процедури за Модулем В. 

Заявка за Модулем F подається або в орган, який проводив оцінку відповідності за Модулем В, 

або в інший орган, і в цьому випадку заявник також надає технічну документацію щодо 

затвердженого типу продукції та копію сертифіката експертизи типу. 

Керуючись вимогами стандартів, і з урахуванням технічної документації на затверджений тип, 

орган складає рішення (завдання) на випробування і передає всі вироби з партії, яка була заявлена на 

оцінку, до випробувальної лабораторії. 

Обсяг перевірок і випробувань повинен в достатній мірі підтвердити відповідність продукції 

затвердженому типу. При цьому орган зобов'язаний довести до відома заявника про те, що під час 

окремих перевірок і випробувань існує ймовірність, що вироби можуть бути пошкоджені або 

зруйновані. 

Після проведення перевірок і випробувань орган оцінює результати і приймає рішення про 

видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності. 

При позитивних результатах оцінки відповідності за Модулем F оформляється «Сертифікат 

відповідності типові на основі перевірки продукції» за формою Додатка 10 з зазначенням заводських 

номерів виробів в партії продукції. 
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Додаток 5  

Процедура оцінки за Модулем G (відповідність на основі перевірки одиниці продукції) 

 
Модуль G може застосовуватися для обладнання (компонентів) груп I і II всіх категорій, і на 

відміну від Модулів C1, D, E, F застосовується самостійно, без попереднього проведення процедури 

оцінки за Модулем В. 

Модуль G не застосовується до продукції, яка випускається масово (серійно), а призначений 

для оцінки унікального або дрібносерійного виробництва, в яких продукція випускається в дуже 

обмеженій кількості, і розробляється під певне специфічне призначення і/або умови експлуатації. 

Реальним прикладом застосування Модуля G може служити оцінка електродвигуна великої 

потужності з відповідними неординарними габаритами, який був розроблений під специфічні умови 

конкретного замовника. 

Однак, в умовах України, існують ситуації, коли обладнання, яке виробляється за кордоном 

серійно, ввозиться на територію України в обмеженій кількості в складі технологічних установок 

(наприклад, газова компресорна установка). В цьому випадку, оскільки не існує іншої можливості, 

допустимо застосувати Модуль G, але тільки в рамках конкретних одиничних поставок комплектного 

технологічного обладнання. 

Неприпустимо застосовувати Модуль G до обладнання, яке має стандартне призначення, і 

заявляється на оцінку відповідності у вигляді партії продукції. У цьому випадку продукція повинна 

проходити оцінку відповідності згідно Модулю В у поєднанні з Модулем F або С1. 

Процедура оцінки фактично ідентична процедурі за Модулем В і застосовується для кожного 

виробу, заявленого на оцінку відповідності, тобто проводяться ті ж самі і в тому ж обсязі, основні 

етапи: 

1. Аналіз заявки і наданої документації. 

2. Проведення належних досліджень і випробувань 

3. Аналіз результатів випробувань і складання звіту. 

Визнання протоколів випробувань, проведених на аналогічних виробах раніше не допускається. 

Проте, оскільки деякі випробування можуть зруйнувати зразок, може виникнути необхідність 

запиту додаткового виробу, такої ж конструкції (або частини виробу), при цьому орган повинен мати 

достатні докази того, що випробування, отримані на одному зразку, можуть бути поширені на інший 

зразок. 

У випадку, коли випробування можуть зруйнувати зразок, і відсутня можливість отримання 

додаткового виробу, такої ж конструкції, застосовувати Модуль G не доцільно. У такому випадку 

заявникові відмовляється у проведенні робіт з оцінки відповідності. 

Форма звіту про оцінку аналогічна звіту за Модулем В. 

При позитивних результатах оцінки відповідності оформляється «Сертифікат відповідності 

одиниці продукції» із зазначенням заводського номера (номерів). 
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Додаток 6  

Форма Сертифікату експертизи типу (МОДУЛЬ В) 

На бланку органу  оцінки відповідності 

(1) СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ 

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 

(3) Номер сертифіката:  Дата видання  

   Номер видання  

(4) Обладнання  

(5) Заявник:  

(6) Виробник:  

(7) Опис обладнання та його припустимих варіацій, а також документація, на яку даються посилання, 

наведені у додатку до сертифіката. 

(8) (назва ООВ), орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR._____, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, посвідчує, що була встановлена 

відповідність вказаного обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров’я та безпеки 

відносно технічного проекту та конструкції обладнання, призначеного для застосування в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі, які наведені в Технічному регламенті.  

Результати досліджень та випробувань наведені в звіті про оцінку   

№ ______ від _______20__ р. 

(9) Відповідність обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров’я та безпеки була 

забезпечена виконанням вимог наступних стандартів: 

(10) Якщо в кінці номера сертифіката присутній знак «Х», то це посвідчує, що до обладнання 

застосовуються особливі умови використання, які наведені у додатку до цього сертифіката. 

(11) Цей сертифікат виданий внаслідок проведення оцінки відповідності за Модулем В (експертиза 

типу) згідно з Технічним регламентом та стосується лише технічного проекту та конструкції 

зазначеного обладнання згідно з узгодженою технічною документацією. Введення в обіг 

зазначеного обладнання згідно з Технічним регламентом можливо лише за умови застосування 

додаткових модулів оцінки відповідності. 

(12) Марковання обладнання повинно містити наступне:  

 
 
 

Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 

Дата реєстрації 
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(13) ДОДАТОК  

(14) до СЕРТИФІКАТА ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ № _______________ 

(15) Опис обладнання та технічні характеристики 

 

(16) Технічна документація на обладнання 

 

(17) Особливі умови використання (знак «X» в номері сертифіката) 

1) ….. 

2) ….. 

(18) Звіти про оцінку  та історія видання сертифіката 

Номер та дата 

видання 
Звіт про оцінку   Описання видання, змін або доповнень 

Первинне видання 

від  р. 

№     від      р. Первинне видання сертифіката. 

Видання 1 від №     від      р. Заміна….. на …...  

Доданий…. 

Проведена додаткова оцінка 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб  
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Додаток 7  

Форма Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості продукції 

(МОДУЛЬ Е) 

На бланку органу оцінки відповідності  

(1) 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ 

НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (МОДУЛЬ Е) 

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 

(3) Номер повідомлення:  Дата реєстрації:  

   Чинний до:  

 

 

 Номер видання:  Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден. 

(4) Продукція (обладнання, захисні системи або 

компоненти), на яку поширюється це повідомлення: 
наведена в Додатку 

(5) Заявник:       

(6) Виробник:       

(7) (назва ООВ), орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.____, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, повідомляє, що виробник має 

систему управління якістю, яка відповідає вимогам Додатку 7 Технічного регламенту - МОДУЛЬ Е 

(відповідність типу на основі забезпечення якості продукції). 

(8) Повідомлення видано на підставі звіту про аудит № ______ від _______ 

Повідомлення може бути скасовано, якщо виробник більше не буде відповідати вимогам 

Додатка 7 Технічного регламенту.  

Результати нагляду за системою управління якістю є частиною цього повідомлення. 

(9) Повідомлення дійсне до   .  .20   р. та може бути скасовано в разі, якщо виробник не буде 

відповідати вимогам нагляду за якістю виробничого процесу. 

(10) Згідно з пунктом 50 Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) знак 

відповідності технічним регламентам повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером 

призначеного органу UA.TR.____, який був залучений на етапі контролю виробництва. 

Дата первинного видання повідомлення:   .  .20   р. 
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Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 

Дата реєстрації поточного видання 

 

(11) ДОДАТОК    

(12) до ПОВІДОМЛЕННЯ   № Номер видання:  
(13) Перелік продукції (обладнання, захисні системи або компоненти), на яку поширюється це 

повідомлення. 

 
Найменування продукції 

Застосовані види 
вибухозахисту 

Номер сертифіката 
експертизи типу 

 
   

   

(14) Місця виробництва (виробничі підприємства виробника). 

 
Назва підприємства Адреса підприємства 

 
  

   

(15) Історія видання повідомлення. 

 
Номер та дата видання 

Статус видання / описання змін 
або доповнень 

Підстава видання  
(звіт про аудит) 

 
   

 

 

 

 

 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб 
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Додаток 8  

Форма Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого 

процесу (МОДУЛЬ D). 

 На бланку органу оцінки відповідності 

(1) 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ 

НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (МОДУЛЬ D) 

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 

(3) Номер повідомлення:  Дата реєстрації:  

   Чинний до:  

   Номер видання:   

   

(4) Продукція (обладнання, захисні системи або 

компоненти), на яку поширюється це повідомлення: 
наведена в Додатку 

(5) Заявник:       

(6) Виробник:       

(7) (назва ООВ), орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR._____, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, повідомляє, що виробник має 

систему управління якістю, яка відповідає вимогам Додатку 4 Технічного регламенту - МОДУЛЬ D 

(відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу). 

Система управління якістю виробника також відповідає вимогам Додатку 7 Технічного 

регламенту - МОДУЛЬ Е (відповідність типу на основі забезпечення якості продукції). 

(8) Повідомлення видано на підставі звіту про аудит № _________ від _______ 

Повідомлення може бути скасовано, якщо виробник більше не буде відповідати вимогам 

Додатка 4 Технічного регламенту.  

Результати нагляду за системою управління якістю є частиною цього повідомлення. 

(9) Повідомлення дійсне до   .  .20   р. та може бути скасовано в разі, якщо виробник не буде 

відповідати вимогам нагляду за якістю виробничого процесу. 

(10) Згідно з пунктом 50 Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) знак 

відповідності технічним регламентам повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером 

призначеного органу UA.TR.____, який був залучений на етапі контролю виробництва. 

Дата первинного видання повідомлення:   .  .20   р. 

Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 
 Дата реєстрації поточного видання 
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(11) ДОДАТОК    

(12) до ПОВІДОМЛЕННЯ  №  Номер видання:  
(13) Перелік продукції (обладнання, захисні системи або компоненти), на яку поширюється це 

повідомлення. 

 
Найменування продукції 

Застосовані види 

вибухозахисту 

Номер сертифіката 

експертизи типу 

    

   

(14) Місця виробництва (виробничі підприємства виробника). 

 Назва підприємства Адреса підприємства 

   

   

(15) Історія видання повідомлення. 

 
Номер та дата видання 

Статус видання / описання змін 

або доповнень 

Підстава видання  

(звіт про аудит) 

    

 

 

 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб 
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Додаток 9  

Форма Повідомлення про відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва 

з випробуваннями продукції під наглядом  (Модуль С1). 

Форма А  При випробуваннях продукції виробником 

(1) 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ 
НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА З 

ВИПРОБУВАННЯМИ ПРОДУКЦІЇ ПІД НАГЛЯДОМ (Модуль С1) 
  

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 
   

(3) Номер повідомлення:  Номер видання:  
   

(4) Сертифікат(и) 

експертизи типу: 
      

  

(5) Заявник:       

   

(6) Виробник:       

  

(7) (назва ООВ), орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.___, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, повідомляє, що вимоги Додатку 6 

Технічного регламенту - МОДУЛЬ С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю 

виробництва з випробуваннями продукції під наглядом) стосовно продукції, на яку поширюються 

вказані сертифікати експертизи типу, виконуються. 
   

(8) Повідомлення видано на підставі звіту з оцінювання  №      від      р. 
   

(9) Повідомлення дійсне до                   р. та може бути скасовано, якщо виробник більше не буде 

відповідати вимогам Додатку 6 Технічного регламенту. 
    

(10) Згідно з пунктом 50 Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) знак 

відповідності технічним регламентам повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером 

призначеного органу UA.TR.___, який був залучений на етапі контролю виробництва. 
   

 

Дата первинного видання повідомлення:        р. 

 
Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 
 Дата реєстрації поточного видання 

 
 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб 
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Форма Б При випробуваннях продукції за дорученням виробника (або особи, що діє від його імені)  

акредитованою лабораторією  

(1) 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ 
НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА З 

ВИПРОБУВАННЯМИ ПРОДУКЦІЇ ПІД НАГЛЯДОМ (Модуль С1) 
  

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 
   

(3) Номер повідомлення:    
   

(4) Продукція 

(обладнання, 

захисні системи 

або компоненти), 

заводські номера: 

      

  

(5) Заявник:     

   

(6) Виробник:       

  

(7) (назва ООВ),  орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.____, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, повідомляє, що вимоги Додатку 6 

Технічного регламенту - МОДУЛЬ С1 (відповідність типу на основі внутрішнього контролю 

виробництва з випробуваннями продукції під наглядом) стосовно вказаної продукції, на яку 

поширюються сертифікат експертизи типу №      , виконуються. 
   

(8) Повідомлення видано на підставі звіту з оцінювання  №       від        р. 
   

(9) Повідомлення не має терміну дії та розповсюджується на продукцію з вказаними заводськими 

номерами, яка пройшла перевірки і/або випробування у відповідності з вимогами Додатку 6 

Технічного регламенту. 
    

(10) Згідно з пунктом 50 Технічного регламенту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) знак 

відповідності технічним регламентам, який наноситься на кожну одиницю продукції (крім 

компонентів), що відповідає типу, повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером 

призначеного органу UA.TR.ххх, який був залучений на етапі контролю виробництва. 
   

 
Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 
 Дата реєстрації  

 
 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб   
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Додаток 10  

Форма Сертифікату відповідності типові на основі перевірки продукції  (МОДУЛЬ F) 

  

(1) 
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ 
ТИПОВІ НА ОСНОВІ ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ (Модуль F) 

  

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 
   

(3) Номер сертифіката:    
   

(4) Обладнання або 

захисні системи, 

або компоненти: 
(заводські номера) 

      

  

(5) Заявник:     

   

(6) Виробник:       

  

(7) (назва ООВ), орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.____, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, посвідчує, що на підставі 

досліджень та випробувань, проведених за модулем F (відповідність типу на основі перевірки 

продукції), була встановлена відповідність вказаних виробів вимогам Технічного регламенту 

(постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) та типові, зазначеному в сертифікаті експертизи 

типу №_______ . 
   

(8) Результати досліджень та випробувань наведені в звіті про оцінку  №          від              р. 
   

(9) Згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 на кожний зразок продукції, що 

відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та задовольняє вимогам 

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, разом зі знаком відповідності технічним 

регламентам повинен бути нанесений реєстраційний номер призначеного органу UA.TR.______. 
   

(10) Цей сертифікат поширюється тільки на вироби із заводськими номерами, що вказані вище. 
   

Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище  

 Дата реєстрації  

 

 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб   
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Додаток 11  

Форма Сертифікату відповідності одиниці продукції  (Модуль G) 

(1) 
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ 
ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ (Модуль G) 

  

(2) Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055) 
   

(3) Номер сертифіката:     
   

(4) Обладнання:       

  

(5) Заявник:       

   

(6) Виробник:       

  

(7) Опис обладнання та його припустимих варіацій, а також документація, на яку даються посилання, 

наведені у додатку до сертифіката. 
   

(8) (назва ООВ) орган з оцінки відповідності за реєстраційним номером UA.TR.______, призначений 

виконувати роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту, 

затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, посвідчує, що на підставі 

досліджень та випробувань, проведених за модулем G (відповідність на основі перевірки одиниці 

продукції), була встановлена відповідність вказаних виробів вимогам Технічного регламенту 

(постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055).  

Результати досліджень та випробувань наведені в звіті про оцінку  №        від            р. 
   

(9) Відповідність обладнання суттєвим вимогам стосовно захисту здоров'я та безпеки була 

забезпечена виконанням вимог наступних стандартів: 
  

       

    

(10) Якщо в кінці номера сертифіката присутній знак «Х», то це посвідчує, що до обладнання 

застосовуються особливі умови використання, які наведені у додатку до цього сертифіката. 
   

(11) Цій сертифікат поширюються тільки на вироби з заводськими номерами, що вказані в пункті 4. 
   

(12) Згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 на кожну одиницю продукції, що відповідає 

вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, разом зі знаком відповідності технічним регламентам 

повинен бути нанесений реєстраційний номер призначеного органу UA.TR._____. 
   

(13) Марковання обладнання повинно містити наступне:  
   

 
 
 

Керівник ООВ                       підпис               ініціали, прізвище 

Дата реєстрації  
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(14) ДОДАТОК    

(15) до СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ №  
 

(16) Опис обладнання та технічні характеристики 

 

Технічні характеристики: 

Х 

 
   

(17) Технічна документація на обладнання 

 

 
   

(18) Особливі умови використання (знак «X» в номері сертифіката) 

1) ….. 

2) ….. 
   

(19) Звіт з оцінювання   

 

№ ______ від _______20__ р. 
 

 

 

Примітка: Текст, виділений курсивом має рекомендований характер та може корегуватися ООВ в 

залежності від власних потреб 
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Додаток 12  

Порядок визнання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, 

проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності.  

1 Обґрунтування 

1.1 Згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», розділ VIII, 

Стаття 45, п. 3: 

Призначені органи мають право визнавати результати оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі 

договорів з такими органами з оцінки відповідності, за умови якщо: 

національні органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності, як в Україні, так 

і в іншій державі, є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали 

угоду про взаємне визнання з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з оцінки 

відповідності; 

призначений орган на підставі документа про відповідність, виданого іноземним органом з 

оцінки відповідності, застосовує процедуру оцінки відповідності або її частину та видає документ 

про відповідність, передбачений цією процедурою, під свою відповідальність. 

 

2. Процедура визнання 

2.1 Застосування ст. 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» не 

скасовує вимоги Технічного регламенту щодо виконання процедур, що вимагаються від Заявника 

та/або ООВ відповідним Модулем з оцінки відповідності, окрім тих, що стосуються безпосередньо 

оцінки відповідності вимогам ТР та/або застосовним стандартам з Переліку. 

2.2 Таким чином, ООВ повинен отримати від Заявника: 

-  «Заявку на проведення оцінки відповідності» із зазначенням наявності документів про 

відповідність, виданих іноземним органом з оцінки відповідності,  

- в разі, якщо Заявником виступає уповноважений представник – письмове підтвердження 

повноважень; 

-  необхідну документацію, яка має охоплювати усі необхідні відомості, що передбачаються 

відповідним Модулем з оцінки відповідності; 

- протоколи випробувань, звіти (протоколи) з оцінювання та інші документи з оцінки 

відповідності, яка була проведена іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності. 

2.3 ООВ аналізує заявку та  надані матеріали, перевіряє наявність підписаних угод про визнання з 

акредитованою організацією, що проводила оцінку відповідності, відповідність проведеної 

процедури оцінки відповідності тієї, що встановлена Технічним регламентом «Обладнання та захисні 

системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі» (Постанова 

КМУ від 28.12.2016 р. № 1055), достатність наданих документів, а також виконання наступних умов: 

- Процедури оцінки відповідності, що застосовувались  іноземним акредитованим органом не 

відрізняються від українських процедур та забезпечують такий самий рівень відповідності вимогам 

технічного регламенту. 
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- Органи з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності, як в Україні, так і в іншій 

державі, є членами міжнародної організації з акредитації та/або уклали угоду про взаємне визнання 

з такою організацією стосовно відповідних видів діяльності з оцінки відповідності. 

Примітка. Оскільки НААУ є членом ЕА, то, фактично, всі нотифіковані європейські органи з 

оцінки відповідності відповідають цій вимозі. 

2.4 Якщо умови, необхідні для визнання результатів оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами, не виконуються, то процедура 

оцінки відповідності здійснюється згідно з Додатками 1 – 5 Настанови. 

2.6 Якщо згадані умови виконані, - ООВ проводить розглядання та аналіз наданої документації, 

зокрема документів з оцінки відповідності, що були проведені в іноземній акредитованій організації, 

та визначає достатність або недостатність виконаних дій з оцінки відповідності, що були проведені в 

іноземній акредитованій організації.  

Під час аналізування зокрема необхідно перевірити, що стандарти, на відповідність яким 

іноземний акредитований орган провів оцінку, є ідентичними національним стандартам, 

відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам 

Технічного регламенту. 

2.6 В разі, якщо виконаних дій недостатньо (наприклад, застосовані стандарти є застарілими по 

відношенню до тих, що є в Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію 

відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту, або проведених 

випробувань недостатньо чи надано недостатньо відповідних документів щодо процедури 

оцінювання відповідності, тощо) виконавець інформує заявника про необхідність додаткових дій з 

оцінки відповідності та застосовує додаткову необхідну частину процедури оцінки відповідності 

(наприклад, проведення необхідних додаткових оцінок документації, проведення додаткових 

випробувань, тощо) відповідно до процедур, вказаних в Додатках 1 – 5 Настанови. 

2.7  В разі, якщо виконаних дій достатньо, або після того як необхідні додаткові дії з оцінки 

відповідності проведені, ООВ готує звіт з оцінювання та оформлює необхідні документи про 

відповідність згідно із Додатками 6 – 11 Настанови.  


