
СЕРТИФІКАЦІЯ ПО ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ  
 

Технічні регламенти України підпадають під дію Закону України  
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який визначає  
правові та організаційні засади розробки, прийняття та застосування технічних регламентів та 
передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки 
відповідності. 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється у формі 
обов'язкової СЕРТИФІКАЦІЇ та ДЕКЛАРУВАННЯ відповідності. 

Термін дії сертифікатів та декларацій про відповідність технічному регламенту, а також схеми, 
що застосовуються під час сертифікації та декларування відповідності, встановлюються 
технічними регламентами. 

ПРОМСТАНДАРТ має великий досвід роботи в Оцінці відповідності щодо Технічних 
регламентів: 

Технічний регламент 
України 

Постанова КМУ Гормонізованийз  Директивою ЄС 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ Постанова КМУ від 2 

жовтня 2013 р. № 753 

Directives of the Council of the EU of 14 

June 1993 № 93/42 / EEC relating to 

medical devices 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ 

ДІАГНОСТИКИ IN VITRO 

Постанова КМУ  

від 2 жовтня 2013 р. № 

754 

Directives of the European Parliament 

and of the Council of 27 October 1998 

№ 98/79 / EEC relating to in vitro 

diagnostic medical devices 

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

 Постанова КМУ №771 

від 21.08.2019 г. 

Regulation (EU) 2016/425 

Personal protective equipment (PPE) 

(с 21.04.2018) 

З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 

СУМІСНОСТІ ОБЛАДНАННЯ 

 Постанова КМУ 

№1077 від 16.12.2015 

2014/30/ЄС Electromagnetic 

compatibility (EMC) 

(от 26.02.2014г.) 

БЕЗПЕКИ МАШИН  Постанова КМУ №62 

від 30.01.13 г. 

2006/42/EC Machinery (MD) 

(от 17.05.2006г.) 

БЕЗПЕЧНОСТІ ІГРАШОК Постанова КМУ  № 151 

від 28 лютого 2018 р. 

2009/48/ЄС of June 18, 2009 

about the safety of toys 

МИЙНИХ ЗАСОБІВ Постанова КМУ від 20 

серпня 2008 р. № 717 

Regulation (EC) No 648/2004  (On 

detergents) 

Наші сертифіковані Аудитори нададуть швидку, безкоштовну консультацію щодо 
отримання необхідних документів, вартості робіт та термінів їх виконання. 

Розпочавши співпрацю з нами - Ви отримаєте якісний, професійний та швидкий 

результат! 

Телефонуйте або пишіть, щоб отримати безкоштовну консультацію:  
+38 (073) 4192745,             +38 (050) 3000671 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2019-%D0%BF
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1077-2015-%D0%BF/print1446989947486988
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1077-2015-%D0%BF/print1446989947486988
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-%D0%BF
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en

	ПромСтандарт має великий досвід роботи в Оцінці відповідності щодо Технічних регламентів:

