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та побутові пральні машини 
машини пральні 

машини повністю автоматичні: 

- місткістю не більш як 6 кг сухої 

білизни 

з фронтальним завантаженням 

з вертикальним завантаженням 

 

 

Прості приймачі цифрового 

телебачення 
 

 

 

 

 

 

 

 

Телевізори 

 

 

 

 

 

Кондиціонери повітря 

 

 

 

 

Вентилятори з двигуном з 

номінальною електричною 

потужністю від 125 Вт 

до 500 кВт 

приладів 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 158) 

 

 

Технічний регламент щодо енергетичного 

маркування  

Технічний регламент енергетичного 

маркування побутових пральних машин 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 7 серпня 2013 р. № 702) 

 

Технічний регламент щодо встановлення 

системи для визначення вимог з екодизайну 

енергоспоживчих продуктів  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 3 жовтня 2018 р. № 804) 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для простих приймачів цифрового 

телебачення 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 156) 

 

Технічний регламент енергетичного 

маркування телевізорів 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 359) 

 

Технічний регламент енергетичного 

маркування кондиціонерів повітря 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2017 р. № 360) 

 

Технічний регламент щодо встановлення 

системи для визначення вимог з екодизайну 

енергоспоживчих продуктів  

(постанова Кабінету Міністрів України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-%D0%BF#n295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-%D0%BF#n295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2019-%D0%BF#n2
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Електричні лампи (включаючи 

люмінесцентні без інтегрованого 

баласту, газорозрядні лампи високої 

інтенсивності та побутові лампи 

неспрямованого випромінення), 

світильники 

від 3 жовтня 2018 р. № 804) 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну вентиляторів з двигуном з 

номінальною електричною потужністю 

від 125 Вт до 500 кВт 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 лютого 2019 р. № 151) 

 

 

Технічний регламент енергетичного 

маркування електричних ламп та світильників 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2015 р. № 340) 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для ламп спрямованого 

випромінення, світлодіодних ламп і 

пов’язаного з ними обладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019 р. № 264) 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для люмінесцентних ламп без 

інтегрованого баласту, газорозрядних ламп 

високої інтенсивності, а також баластів та 

світильників, призначених для роботи з такими 

лампами 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2019 р. № 741) 

Технічний регламент щодо вимог до 

екодизайну для побутових ламп 

неспрямованого випромінення 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2019 р. № 734) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2019-%D0%BF#n2
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2. 

 

Електричне та електронне 

обладнання у тому числі 

низьковольтне  
проводи ізольовані (включаючи 

емальовані чи анодовані), кабелі та 

інші ізольовані електричні провідники 

із з’єднувальними деталями або без 

них; 

люстри та інші електричні 

освітлювальні прилади, які 

підвішуються або закріплюються на 

стелі чи на стіні; 

набори освітлювальних приладів, що 

використовуються для прикрашання 

новорічних ялинок; 

лампи; 

  побутові швейні машинки; 

подрібнювачі харчових продуктів та 

міксери, соковижималки для фруктів 

та овочів; 

електричні водонагрівачі; 

праски електричні; 

печі мікрохвильові; 

вентилятори настільні, підлогові, 

настінні, віконні, стельові або дахові з 

електричним двигуном потужністю не 

більше 125 Вт;  

пилососи з умонтованим 

електродвигуном); 

телевізори;  

холодильники, морозильники та інше 

холодильне або морозильне 

обладнання; 

машини пральні; кондиціонери, 

побутові посудомийні машини 

тощо 

 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент обмеження використання 

деяких небезпечних речовин в електричному 

та електронному обладнанні 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 № 139) 

 

Технічний регламент з електромагнітної 

сумісності обладнання  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1077) 

 

Технічний регламент низьковольтного 

електричного обладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1067) 

 

Технічний регламент радіообладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 355) 

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

 

3. 

 

Мийні засоби 

поверхнево-активні органічні 

речовини (крім мила); поверхнево-

активні препарати, засоби для прання, 

миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із 

вмістом або без вмісту мила 

поверхнево-активні засоби 

мийні засоби та засоби для чищення  

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент мийних засобів 

(постанова Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2008 р. № 717  

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2017-%D0%BF
mailto:rn@dpss.gov.ua
mailto:rn@dpss.gov.ua
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4. 

 

Взуття 
 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент маркування матеріалів, 

що використовуються для виготовлення 

основних складових взуття, яке надходить для 

продажу споживачу 

(наказ Мінекономрозвитку від 6 березня 

2019р. № 358) 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 
 

5.  

Текстильні волокна і 

текстильні вироби 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент назв текстильних 

волокон і відповідного етикетування та 

маркування вмісту складників сировинного 

складу текстильних виробів 

(наказ Мінекономіки від 28 липня 2020 р. № 

1408 ) 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

6. 

 

Радіообладнання 
телефонні апарати, включаючи 

апарати телефонні для сотових мереж 

зв’язку та інших бездротових мереж 

зв’язку: 

телефонні апарати для дротового 

зв’язку з бездротовою трубкою 

телефонні апарати для сотових мереж 

зв’язку та інших бездротових мереж 

зв’язку.  

Базові станції  

пристрої для приймання, перетворення 

та передачі або відновлення голосу, 

зображень та іншої інформації, 

включаючи пристрої для комутації та 

маршрутизації та інше 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент радіообладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 355) 

 

Технічний регламент обмеження використання 

деяких небезпечних речовин в електричному 

та електронному обладнанні 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 № 139) 

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-19
mailto:rn@dpss.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-20
mailto:rn@dpss.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-%D0%BF
mailto:rn@dpss.gov.ua
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7. 

 

Законодавчо регульовані 

засоби вимірювальної 

техніки 

(відповідно до групи засобів 

вимірювальної техніки, 

призначених для 

застосування у сфері 

законодавчо регульованої 

метрології) 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2016 р. № 94) 

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

8. 

 

Засоби вимірювальної 

техніки 

(лічильники води, 

лічильники газу, лічильники 

активної електричної енергії, 

автоматичні зважувальні 

прилади, прилади для 

вимірювання розмірів) 
 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент засобів вимірювальної 

техніки  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 р. № 163) 

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

9. 

 

Неавтоматичні зважувальні 

прилади 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент щодо неавтоматичних 

зважувальних приладів 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1062) 
 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

10. 

 

Лакофарбові матеріали 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент обмеження використання 

свинцю у лакофарбових матеріалах і 

сировинних компонентах 

(постанова Кабінету Міністрів України  

від 28 квітня 2021 № 432) 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF
mailto:rn@dpss.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF
mailto:rn@dpss.gov.ua
mailto:rn@dpss.gov.ua
mailto:rn@dpss.gov.ua
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11. 

 

Іграшки 
Електронні та електричні іграшки; 

іграшки та моделі з умонтованим 

двигуном; 

іграшки, призначені для гри на 

воді, басейні, що надуваються; 

-9506     м’ячі  надувні 

Іграшки для дітей віком до 36 

місяців; 

Іграшки з пластмаси та з інших 

матеріалів; 

Іграшки розвивальні для 

стимулювання активності, та 

конструктори; 

Ляльки; 

Іграшки у вигляді тварин або 

інших істот, крім людей; 

триколісні велосипеди, самокати, 

педальні автомобілі та аналогічні 

іграшки на колесах; лялькові 

коляски;  

поїзди електричні, включаючи 

колії, світлофори, семафори та 

інше приладдя до них;  

м’яко набивні; 

інструменти та пристрої музичні 

іграшкові, тощо 

 

Протягом 

року 

 

Технічний регламент безпечності іграшок 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 28 лютого 2018 р. № 151) 

 

Технічний регламент обмеження використання 

деяких небезпечних речовин в електричному 

та електронному обладнанні 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 № 139) 

 

Технічний регламент з електромагнітної 

сумісності обладнання  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1077) 

 

Технічний регламент низьковольтного 

електричного обладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 р. № 1067) 

 

Технічний регламент радіообладнання 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 р. № 355) 

 

  

Держпродспоживслужба,                              

вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001 

тел. 522-89-09 

rn@dpss.gov.ua 

 

 

2) план здійснення контролю продукції 

 

 
№  

з/п 

Найменування виду продукції 

(марка (модель, артикул, 

модифікація), партія, серія) 

Код товару згідно з 

УКТ ЗЕД* 

Строк 

проведення  

Найменування нормативно-правового акта, дія якого 

поширюється на відповідний вид продукції** 

Орган ринкового нагляду, 

до сфери відповідальності 

якого належить продукція 

1 Холодильники побутові, 

компресійні 

841821 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2017-%D0%BF
mailto:rn@dpss.gov.ua
https://qdpro.com.ua/uktzed/841821
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від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

2 Машини пральні, побутові 

або для пралень, 

включаючи машини з 

віджимним пристроєм 

повністю автоматичні 

місткістю не більше як 6 кг 

сухої білизни з фронталь-

ним завантаженням 

8450111100 

 

2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

 

3 Машини пральні, побутові 

або для пралень, 

включаючи машини з 

віджимним пристроєм 

повністю автоматичні 

місткістю не більше як 6 кг 

сухої білизни з 

вертикальним 

завантаженням 

8450 11 19 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

4 Світлодіодні (LED) лампи 

 

8539 50 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
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5 Люстри та інші електричні 

освітлювальні прилади, які 

підвішуються або 

закріплюються на стелі чи 

на стіні, за винятком тих, 

що використовуються для 

освітлення відкритих 

майданчиків або 

транспортних магістралей 

9405 10 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

6 Набори освітлювальних 

приладів, що 

використовуються для 

прикрашання новорічних 

ялинок 

9405 30 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

7 Установки для 

кондиціонування повітря, 

до складу яких входять 

вентилятори з двигуном та 

прилади для змінювання 

температури і вологості 

повітря, включаючи 

кондиціонери, в яких 

вологість не регулюється 

окремо 

8415 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

8 Кабелі та інші провідники 

електричні (крім 

коаксіальних кабелів) 

8544 20 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження 

Технічного регламенту обмеження 

використання деяких небезпечних речовин в 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
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електричному та електронному обладнанні» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

споживачів 

9 Подрібнювачі харчових 

продуктів та міксери; 

соковижималки для 

фруктів та овочів 

8509 40 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про 

затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

10 Праски електричні 8516 40 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

11 Печі мікрохвильові 8516 50 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження 

Технічного регламенту обмеження 

використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про 

затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

12 Пилососи з умонтованим 

електродвигуном 

потужністю не більш як 

1500 Вт та які мають мішок 

для збору пилу або інший 

пилозбірник об’ємом не 

більш як 20 л 

8508 11 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про затверджен-

ня Технічного регламенту з електромагнітної 

сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про затверджен-

ня Технічного регламенту низьковольтного 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
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електричного обладнання» 

13 Поверхнево-активні засоби 

розфасовані для роздрібної 

торгівлі 

3402 20 20 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 20 серпня 2008 р. № 717 «Про затвердження 

Технічного регламенту мийних засобів» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

14 Мийні засоби та засоби для 

чищення розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

3402 20 90 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 20 серпня 2008 р. № 717 «Про затвердження 

Технічного регламенту мийних засобів» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

15 Телефонні апарати для 

дротового зв’язку з 

бездротовою трубкою  

8517 11 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження 

Технічного регламенту радіообладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження 

Технічного регламенту обмеження 

використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

16. Телефонні апарати для 

сотових мереж зв’язку та 

інших бездротових мереж 

зв’язку 

8517 12 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України              

від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження 

Технічного регламенту радіообладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України              

від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження 

Технічного регламенту обмеження 

використання деяких небезпечних речовин в 

електричному та електронному обладнанні» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

17 Пристрої для приймання, 

перетворення та передачі 

або відновлення голосу, 

зображень та іншої 

інформації, включаючи 

пристрої для комутації та 

маршрутизації 

8517 62 00 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України від 

24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження 

Технічного регламенту радіообладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України від            

10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження 

Технічного регламенту обмеження використання 

деяких небезпечних речовин в електричному та 

електронному обладнанні» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF#n2


12 

 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

18 Електронні та електричні 

іграшки;   іграшки та 

моделі з умонтованим 

двигуном; іграшки, 

призначені для гри на воді,  

басейни, що надуваються;         

іграшки для дітей віком до 

36 місяців;             іграшки 

з пластмаси та з інших 

матеріалів;  іграшки 

розвивальні для 

стимулювання активності, 

та конструктори;        

ляльки;                       

іграшки у вигляді тварин 

або інших істот, крім 

людей;             інструменти 

та пристрої музичні 

іграшкові;                       

триколісні велосипеди, 

самокати, педальні 

автомобілі та аналогічні 

іграшки на колесах; 

лялькові коляски;  поїзди 

електричні, включаючи 

колії, світлофори, 

семафори та інше приладдя 

до них; набори моделей 

зменшеного розміру («у 

масштабі»); іграшки у 

вигляді тварин або інших 

істот, крім людей: 

9503 00 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2018 року № 151  

«Про затвердження Технічного регламенту 

безпечності іграшок» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 10 березня 2017 року № 139  

«Про затвердження Технічного регламенту 

обмеження використання деяких небезпечних 

речовин в електричному та електронному 

обладнанні» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 
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м’яконабивні   

19 Прилади 

електронагрівальні для 

приготування кави або чаю 

8516710000 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

20 Водонагрівачі електричні 851610 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

21 Монітори та проектори, до 

складу яких не входить 

приймальна телевізійна 

апаратура; приймальна 

апаратура для телебачення, 

поєднана або не поєднана з 

радіомовним приймачем 

або з пристроєм, що 

записує або відтворює звук 

чи зображення 

8528 2022 рік Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1077 

«Про затвердження Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015 року № 1067 

«Про затвердження Технічного регламенту 

низьковольтного електричного обладнання» 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 24 травня 2017 року № 355 

«Про затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Державна служба 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

 

*Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково. 

Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, 

наведеному у відповідних нормативно-правових актах. 

**Технічні регламенти застосовуються органом ринкового нагляду при здійсненні перевірок характеристик продукції та митними органами при здійсненні контролю продукції 

в залежності від характеристик та властивостей продукції. 

__________ 

 


