MIHICTEPCTBO ЕКОНОМ1ЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГ1ВЛ1 УКРАШИ
(Мшеконом розвитку УкраУни)
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НАКАЗ

№

stf

Ки1в

Про затвердження плану розроблення техшчних
регламента на 2017 piic
Вщповщно до статей 6 i 15 Закону УкраУни “Про техшчш регламента та
оцшку в1дпов1дност1”

НАКАЗУЮ:
1. Затвердите план розроблення техшчних регламент1в на 2017 piK, що
додаеться.
2. Департаменту техшчного регулювання (В1тк1н Л. М.) забезпечити

розмщення плану розроблення техн1чних регламент1в на 2017 рж на оф1ц1йному

веб-сайт1 Мшютерства протягом п’яти робочих дн1в з дня затвердження цього
плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мшютра

Бровченка Ю. П.
Перший вще-прем’ер-мшкггр
УкраУни - MiHicTp
3432

л

У

С. I. Кубш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мшютерства економшного
розвитку i торпвл1 УкраУни

// 04. £а/У

УУУ

ПЛАН
розроблення техшчних

№

1

Назва техшчного регламешу
2
Техшчний регламент
енергетичного маркування
кондицюнерт пов1тря

2

Техн!чний регламент
енергетичного маркування
пилосост

3

Техшчний регламент
енергетичного маркування

телевворш
4

Техн1чний регламент
енергетичного маркування

регламенте на 2017 piic

Назва документа, на основ! якого розробляеться
техшчний регламент
3
Делегований регламент KoMicii' (СС) № 626/20 1 1
вщ 4 травня 201 1 р., що доповнюе Директиву
2010/30/СС Свропейського Парламенту i Ради
щодо енергетичного маркування пов!тряних
конди ц1оHepi в _
Делегований регламент KoMicii (СС) № 665/20 1 3
вщ 3 травня 2013 р., доповнюючи Директиву
2010/30/СС Свропейського Парламенту i Ради
стосовно енергетичного маркування пилосост
Делегований регламент KoMicii (СС)
№ 1062/2010 вщ 28 вересня 2010 р., що доповнюе
Директиву 2010/30/СС Свропейського
Парламенту та Ради вщносно енергетичного
маркування телевоорш
Делегований Регламент KoMicii (СС)
№ 392/2012 вщ 1 березня 2012 р., що доповнюе

Централью органи
виконавчо'1 влади,
вщповщальш за
розроблення Texui иного
_ регламенту _
4
Держенергоефективност1

5
II квартал

Держенергоефективносп

II квартал

Держенергоефективностт

II квартал

Держенергоефективносп

II квартал

Строк
виконання

~>

I

7

побуювих електричних
барабанних сушильних машин
I

6

7

'
S’

3

■4

з

Держеиергоефект ивностт

II кварта. i

Держснер) оефективносп

IV квартал

Держенергоефективност!

IV квартал

Держенср! оефективносп

IV квартал

Директиву 2010/30/СС Свропейського
Парламенту та Ради про енергетичне маркування
побуювих елеюричних барабанних сушильних

машин
Техшчний регламент
енергетичного маркування
побуювих духових шаф т а

5

Г

Деле! ований Регламент Комюп (СС)
№ 65/2014 вщ 1 жовтня 2013 р., що доповнюс
Директиву 2010/30/СС Свропейського
кухонних вигяжок
Парламенту та Ради щодо енергетичного
маркування побу ювих духових шаф та кухонних
вигяжок
I
Техшчний роламент, що
Директива 2009/1 25/СС Свропейського
вегагювлюе рамки для
Парламенту га Ради Bi;i 21 жовтня 2009 р., що
визначення вимог з екодизайну, встановлюе рамки для визначення вимог з
що застосовуеться до
екодизайну, що застосовуеться до
енергоспоживчих продукзз в
енергоспоживчих угродукпв
__
Регламент KoMicii' (СС) № 641/2009
Техшчний регламент щодо
вимог до екодизайну для
вщ 22 линия 2009 року про виконання Директиви
безсальникових автономних
2005/32/СС Свропейського Парламенту та Ради
стосовно екодизайну для беззащшьникових
пиркуляцшних насосшта
безсальникових пиркуляцшних автономних циркуляцшних насосшта
наеосш, нпегронан их у
беззащ! тьникових циркуляцшних наеосш.
иристроУ
I штегровапих у приетроУ
!
I ехшчний регламент щодо
Регламент К омк н (СХ.‘) 327/201 1
вимо| до екодизайну для
вщ 30 березня 20! 1 р про шплементашю
вентиляторов з двигуном з
Директиви 2009/1 25/СС ( вропейського
ном)’нальнок) електричною
Парламенту i Ради стосовно вимог екодизайну
потужн1стю вщ 1 25 Вт до
для вентиляторш з двигуном з номшальною
500 кВт
електричною потужшетю вщ 125 до 500 кВт __

I

3

9

2
Техшчний регламент щодо
вимог до екодизайну для
електродвигунт

10

Техшчний регламент щодо
вимог до екодизайну водяних
насост

11

Техшчний регламент щодо
вимог до екодизайну малих,
середшх та великих силових
трансформаторт

12

Техшчний регламент щодо
вимог щодо екодизайну для
направлених ламп,
свшгодюдних ламп та
пов’язаного обладнання

13

Техшчний регламент щодо
вимог до екодизайну для
побутових холодильних
приладт

14

Техшчний регламент нових
водогршних котл1в, що

3

Регламент Комюп (GC) № 640/2009
вщ 22 липня 2009 р. про виконання Директиви
2005/32/GC Свропейського Парламенту та Ради
щодо вимог з екодизайну для електродвигунт
Регламент KoMicii (GC) № 547/20 1 2
вщ 25 червня 2012 р.,що доповнюс Директиву
2009/1 25/GC Свропейського Парламенту та Ради
стосовно вимог щодо екодизайну для водяних
насост
Регламент Комюп (СС) № 548/2014 вщ 21 травня
2014 р., що доповнюе Директиву 2009/125/СС
Свропейського парламенту та Ради стосовно
вимог щодо екодизайну для малих, середшх i
великих силових трансформаторт
Регламент KoMicii (СС) № 1 194/2012
вщ 12 грудня 2012 р. , що доповнюе Директиву
2009/125/СС Свропейського Парламенту та Ради
стосовно вимог щодо екодизайну для
направлених ламп, свшюдюдних ламп та
пов’язаного обладнання
Регламент KoMicii' (СС) № 643/2009
вщ 22 липня 2009 р. про шплементащю
Директиви 2005/32/СС Свропейського
Парламенту i Ради стосовно
вимог екодизайну до побутових холодильних
приладт
Директива Ради 92/42/СЕС вщ 21 травня 1992 р.
про вимоги до ефективносп нових котлш, що

_

4
Держенергоефе кти вноси

5
IV квартал

Держенергоефективносп

IV квартал

Держенергоефективносп

IV квартал

Держенергоефективносп

IV квартал

Держенергоефективносп

IV квартал

Держенергоефективносп

IV квартал

4

15

16

17

18

2
працюють на рщкому чи
газоподШному палит
Техшчний регламент морського
обладнання (перегляд
Техн1чного регламенту
морського обладнання,
затвердженого постановою
Кабшету Мшгстрш Украйни
вщ 05.09.2007 № 1 103)_
Техшчний регламент
прогулянкових суден i
гщроциюпв (перегляд
Техшчного регламенту
прогулянкових суден,
затвердженого постановою
Кабшету MmicTpiB Украши
вщ 09.11.2011 № 1147) _
Техшчний регламент на
косметичну продукщю
Техшчний регламент
безпечноеп irpamoK (перегляд
Техшчного регламенту
безпечносгп irpamoK,
затвердженого постановою
Кабшету Мшютрш Украши

3
ирацюють на рщкому або газоподШному палив1

4

5

Директива 2014/90/GC Свропейського
Парламенту та Ради вщ 23 липня 2014 р. про
морське обладнання та скасування Директиви
Ради 96/98/GC

Мшшфраструктури

III квартал

Дирекгива 2013/53/GC Свропейського
Парламенту та Ради вщ 20 листопада
2013 р. про прогулянков1 судна i гщроцикли, що
скасовуе Директиву 94/25/СС

Мшшфраструктури

III квартал

Регламент (СС) № 1223/2009 Свропейського
Парламенту та Ради вщ 30 листопада 2009 р. на
косметичну продукцию __
_
Дирекгива 2009/48 Свропейського Парламенту та
Ради вщ 1 8 червня 2009 р. про безпеку йрашок

МОЗ

IV
квартал

М1некономрозвитку

IV квартал

Мшекономрозвитку

IV квартал

вщ 11.07,2013 №515)
19

Техшчний регламент
пересувного обладнання, що

Директива 20 10/35/СС Свропейського
Парламенту та Ради вщ 16 червня 2010 р. про

5
1

20

21

22

2
працюе пщ тиском (перегляд
Техшчного регламенту
пересувного обладнання, що
працюе пщ тиском,
затвердженого постановою
Кабшету MiHicTpie Укра'ши
вщ 05.11.2008 №967)
Техшчний регламент приладш,
що працюють на газоподШному
патив! (перегляд Техшчного
регламенту приладш, що
працюють на газоподШному
паливц затвердженого
постановою Кабшету MiHicTpie
Укра'ши вщ 24.09.2008 № 856)
Техшчний регламент щодо
безпечного o6iry на
внутр1шньому ринку
небезпечних хшшних речовин

__

Техн1чний регламент щодо
класифшацп, маркування та
накування речовин i cyMiniefi

3
переносне обладнання, що працюе пщ тиском, та
про припинення ди Директив Ради 76/767/GEC,
84/525/СЕС, 84/526/СЕС, 84/527/СЕС та

4

5

1999/36/GC

Регламент (GC) 20 1 6/426 Свропейського
Парламенту та Ради вщ 9 березня 2016 р. про
апарати спалювання газопод1бного палива i
скасування Директиви 2009/142/GC

Мшекономрозвитку

IV квартал

Регламент (GC) № 1907/2006 Свропейського
Парламенту i Ради вщ 18 грудня 2006 р. про
реестращю, oninxy, авторизацш i обмеження
хЫчних речовин та препарате (REACH), яким
засновуеться Свропейське Агентство xiMinHHX
речовин i препарапв, вносяться зм1ни до
Дирекгиви 1 999/45/GC i скасовуються Регламент
Ради (GEC) № 793/93 i Регламент KoMicii' (GC)
№ 1488/94, а також Директива Ради 76/769/GEC i
Директиви KoMiciY 91/1 55/GEC, 93/67/GEC,
93/105/GCi 2000/21/СС
Регламент (GC) № 1272/2008 Свропейського
Парламенту та Ради вщ 16 грудня 2008 р. про
класифшащю, маркування та пакування речовин i

Mi некономрозвитку

IV квартал

Мшекономрозвитку

IV квартал

6

1

23

24

25

2

Техшчний регламент
щодо обмеження викидш
легких оргашчних сполук
внаслщок використання
оргашчних розчинникш у
певних лакофарбових
матер1алах га MaTepiajiax
ремонтного
фарбування автотранспортних
засобш
Техшчний регламент
обладнання, що працюе пщ
тиском (перегляд Техшчного
регламенту безпеки
обладнання, що працюе пщ
тиском, затвердженого
постановок) Кабшету MiHicTpie
Украши в|д 19.01.201 1 № 35)
Техн1чний регламент л!фтш i
запобшних комплектувальних
вироб1в для л1фтш (перегляд
7ехн1чного регламенту л1фтш,
затвердженого постановою
Каб1нету MiHicTpie Украши
вщ 22.04.2009 № 465)

3

сум1шей, що 3Mimoe i скасовуе Директиви
67/548/GEC i 1999/45/GC та вносить змши до
Регламенту (GC) № 1 907/2006
Директива 2004/42/GC Свропейського
Парламенту та Ради вщ 21 квггня 2004 р. про
обмеження викидш летючих оргашчних сполук
через використання оргашчних розчинникш у
певних фарбах i лаках i продуктах повторно!'
обробки автомобшш та про внесения змш до
Директиви 1 999/13/GC

4

5

Мшекономрозвитку

IV квартал

Директива 2014/68/GC Свропейського
Парламенту та Ради вщ 15 травня 2014 р. про
гармошзащю законодавства держав-член1в
стосовно надання на ринку обладнання, що
працюе пщ тиском

Мшсоцполггики

IV квартал

Директива 2014/33/GC Свропейського
Парламешу та Ради вщ 26 лютого 2014 р. про
гармошзащю законодавства держав-члешв
стосовно л1фт1в i запобшних комплектувальних
вироб1в для л1фт1в

Мшсоцполггики

IV квартал

7

1
26

27

28

29

3
2
Техшчний регламент вибухових Директива 2014/28/GC Свропейського
Парламенту та Ради вщ 26 лютого 2014 р. про
матер1алш промислового
гармошзащю законодавства держав-члешв
призначення
стосовно надання на ринку вибухових матер1алш
цившьного призначення та нагляду за ними__
Регламент (СС) 2016/424 Свропейського
Техн1чний регламент засобш
Парламенту та Ради вщ 9 березня 2016 р. про
шдивщуального захисту
канатн1 установки, що скасовуе Директиву
(перегляд Техшчного
2000/9/ЕС
регламенту засобш
шдивщуального захисту,
затвердженого постановою
Кабшету MiHicTpie Украши
вщ 27.08.2008 №761)
Директива 2013/29/СС Свропейського
Техн1чний регламент
Парламенту та Ради вщ 12 червня 2013 р. про
пфотехн1чних вироб1в
гармошзащю законодавства держав-члешв щодо
(перегляд Техшчного
надання на ринку шротехшчних виробт
регламенту шротехшчних
виробт, прийнятого
постановою Кабшету Мшютрт
Украши вщ 03.08.201 1 № 839)
Регламент (СС) № 167/2013 Свропейського
Техшчний регламент
Парламенту та Ради вщ 5 лютого 2013 р. про
затвердження типу
затвердження типу та нагляду за ринком
сшьськогосподарських та
сшьськогосподарських та люогосподарських
люогосподарських
транспортних засобш (перегляд транспортних засобш

Техшчного регламенту

затвердження типу
сшьськогосподарських та

люогосподарських тракторш, ix

5

4
Мшсоцпсиптики

IV квартал

Мшсоцполггики

IV квартал

МВС

IV квартал

Мшагропол1тики

IV квартал

8

1

30

31

2
причешв i змшних причшних
машин, систем, складових
частин та окремих техшчних
вузлш, затвердженого
постановою Кабшету Мшютрш
Украши вщ 28.12.201 1 № 1367)
Техшчний регламент щодо
пакувальних комплектш для
збершання та захоронения
радюактивних вшход!в
(перегляд Техн1чного
регламенту щодо пакувальних
комплект!в для збершання та
захоронения рад!оактивних
в1дход1в, затвердженого
постановою Кабшету Мшютрш
Украши вщ 18.07.2007
№ 939)

Техшчний регламент щодо
вимог до автомобшьних
бензишв, дизельного, суднових
та котельних палив (перегляд
TexHinHoro регламенту щодо
вимог до автомобшьних
бензинш, дизельного, суднових
та котельних палив,
затвердженого постановою
Кабшету Мшютрш Украши
взд 01.08.2013 №927)

_

3

4

5

Р1шення № 768/2008/GC Свропейського
Парламенту i Ради вщ 9 липня 2008 р. про
загалып рамки реал Наци продукцн та скасування
Р1шення Ради 93/465/GEC

Держатомрегулювання

IV квартал

Директива (GC) 2016/802 Свропейського
Парламенту та Ради 1 1 травня 2016 р. про
зменшення BMicry сфки в деяких видах р1дкого
палива

М1ненерговуплля

IV квартал

9

1
32

33

2
Техшчний регламент щодо
вимог до палив автцшних
бензинт та палив для
рсакти внихдви гун i в
Техшчний регламент щодо
природного газу

3
4
Директива 98/70/GC Свропейського Парламенту М!ненерговуплля
та Ради вщ 13 жовтня 1998 р. щодо якост1
бензину та дизельного палива та внесения змш до
Директиви Ради 93/12/СЕС
EN 1 6726:20 1 5 Газова инфраструктура - Яюсть
М!ненерговуплля
газу - Трупа Н
EN ISO 13686:2013 Природний газ - Маркування
якосп
EN ISO 1 071 5:2000 Природний газ - Настанови
щодо вщбору проб
EN ISO 1 3443:2005 Природний газ - Стандарта!
умови
EN ISO 151 12:2014 Природний газ - Визначення
енергп
EN ISO 1 5970:2014 Природний газ - Вимфювання
властивостей - Об’емш властивостп густина, тиск,
температура i коефшент стиснення
ENISO 15971:2014 Природний газ Вимфювання властивостей - Калоршшсть i
число Воббе
EN ISO 6976:2016 Природний газ - Розрахунок
теплотворно']' здатност1, густини, вщносноУ
]устини та числа Воббе П складу газу
EN 12 1 86:20 14 Еазова шфраструктура Газорозпод!льн1 станцп для передач! га розпод1лу
- Функцшш вимоги
ISO/TR 16922:2013 Природний газ - Одоризащя
EN ISO 13734:2013 Природний газ - Оргашчш
сполуки, що використовуються в якосИ
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Техншний регламент засоб!в
цив!льного та протипожежного
захисту

3
одорантш - Вимоги та методи випробувань
EN ISO 12489:2013 Нафтова, нафтохшшна i
газова промисловють - Моделювання надшносп i
розрахунок систем безпеки
EN 3-10:2009 Переноси! вогнегасники.
ДСНС
Частина 10. Положения щодо оцшки
вщповщност! переносних вогнегасникт EN 3-7
EN 615:2009 Протипожежний захист. Вогнегасш
речовини. Специфжашя на порошки (крш
порошк1в для гасшня пожеж класу D)
EN 1 147:2010 Переноси! пожежно-рятувальш
драбини
EN 14540:2014 Пожежш рукави. Водонепроникн!
плоскоскладан! рукави для стащонарних систем
EN 151 82-1:2007+А 1:2009 Переноси! пожежш
стволи. Частина 1. Загальш вимоги
EN 16712-1:2015 Переноси! засоби для подавання
вогнегасних речовин вщ пожежних Hacocie.
Переноси! засоби шнного пожежогас!ння.
Частина 1. П!нозм!шувач! PN 16
EN 50172:2004 Системи евакуацшного освгглення
ISO 6183:2009 Засоби протипожежного захисту.
Системи пожежогас!ння д!оксидом карбону, що
призначеш для використання у примщеннях.
Проектування та монтування
ISO 7240-14:2013 Системи виявлення та
оповщування про пожежу. Частина 14.
Проектування, монтування, уведення в
експлуатащю i техншне обслуговування систем

_
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3
виявлення та оповицування про пожежу в
будшлях та навколо них
ISO 7240-19:2007 Системи вияапення та
оиовщування про пожежг Частина 19.
Проектування, монтування, уведення в
експлуатащю i техшчне обслуговування систем
звукового опов1щування про аваршш
(надзвичайш) ситуацй'
ISO 15779:201 1 Системи аерозольного
пожежогасшня. Вимоги щодо проектування,
монтування i техн1чного обслуговування систем i
Ух складниюв та методи випробування __
__

Заступник директора департаменту техшчного регулювання

4

5

О. П. Гшенко

