
Електрообладнання та можливі ризики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день дуже складно уявити світ без побутових 

електричних приладів, які значно спрощують нам життя. Їх вибір на ринку 

величезний, але кожному споживачу необхідно знати деякі правила щодо 

придбання товарів для того, щоб споживати безпечну продукцію, яка не 

принесе шкоди життю та здоров'ю. 

Купуючи будь-який прилад, варто підійти з належною увагою до якості 

товару. Візуально можна одразу побачити відсутність знака відповідності чи 

засумніватись в якості матеріалів з яких він виготовлений. Для позначення 

якості на товар чи на пакування має бути нанесений знак відповідності 

технічному регламенту, також ви маєте право отримати у продавця чи 

розповсюджувача супровідні документи та дізнатись інформацію щодо 

виробника або імпортера. 

Згідно нормативно-правових актів побутова техніка є об’єктом технічних 

регламентів і відноситься до сфери відповідальності органів державного 

ринкового нагляду. 

Все електрообладнання яке реалізується на ринку, як області так і України 

в цілому перед тим, як потрапити на прилавок магазину має пройти оцінку 

відповідності технічним регламентам. Перед введенням продукції в обіг 

виробники зобов’язані забезпечити її відповідність вимогам щодо безпечності, 

установленим Технічним регламентом низьковольтного електричного 

обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2015 №1067 та Технічним регламентом з електромагнітної сумісності 

обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2015 №1077.  



Якщо відповідність електрообладнання встановленим вимогам доведена за 

результатами такої процедури оцінки відповідності, виробники складають 

декларацію про відповідність та наносять знак відповідності технічним 

регламентам. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися на 

продукцію (етикетку (ярлик), пакування, супровідні документи тощо) 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

№1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним 

регламентам, правил та умов його нанесення». 

 

Згідно вимог Технічного регламенту низьковольтного електричного 

обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від               

16 грудня 2015 №1067 та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 

обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від               

16 грудня 2015 №1077 на електрообладнанні його пакуванні або в документі, 

що супроводжує таке електрообладнання має бути нанесено: 

 знак відповідності технічним регламентам; 

 тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу 

його ідентифікувати; 

 найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану 

торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову 

адресу виробника та імпортера; 

 електрообладнання повинно супроводжуватися інструкціями та 

інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо 

порядку застосування мов. 

Головне управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, 

зокрема відділ ринкового нагляду наголошує розповсюджувачам електричного 

та електронного обладнання, у тому числі низьковольтного, що дана продукція 

включена до Секторального плану державного ринкового нагляду на 2022 рік 

та повинна відповідати вимогам вищезазначених технічних регламентів. У 

даних нормативних документах чітко визначено обов’язки виробників, 

імпортерів та розповсюджувачів. 


