Реєстр технічних регламентів
№
з/п
Назва Технічного регламенту

001

002

003

Акт
законодавстваЄвропейського
Союзу

Нормативноправовий акт, яким
затверджений
Технічний
регламент

Відомості про перегляд
Технічного регламенту

Консультативно-методичний
центр

Технічний регламент модулів оцінки Рішення Ради ЄЕС
постанова КМУ
відповідності
№ 93/465/ЄЕС від 22 липня
від 07.10.2003
текст на
1993 року щодо модулів для
№ 1585
http://zakon.rada.gov.ua/
різних фаз процедур оцінки
відповідності та правил
нанесення і використання
маркування знаком
відповідності СЄ,
призначених для
використання в директивах з
технічної гармонізації
Технічний регламент ліфтів
Директива Європейського
постанова
текст на
Парламенту та Ради
КМУ від
http://zakon.rada.gov.ua/
№95/16/ЄС від 29 червня
22.04.2009
1995 р. про наближення
№ 465
законодавства державчленів щодо ліфтів

Постанова КМУ
від 27.12.2006
№ 1843,
Постанова КМУ
від 31.08.2011 № 920

-

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

1. ДП «Західний експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України»
(79037, м. Львів, вул.Б.Хмельницького,
233а, тел. (032) 293-22-60, 293-12-01
zetc@mail.lviv.ua
2. ДП «Рівненський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України»
(33038, м. Рівне, вул.Лермонтова, 7, тел..
(0362) 26-58-90, 62-34-21)
office@dnop.rovno.ua
3. ДУ «Національний науково-дослідний
інститут промислової безпеки та охорони
праці» (04060, м. Киїа, вул. Вавилових,
13, тел. (044) 440-97-47, 440-99-13)
nndiop@i.kiev.ua

Технічний регламент водогрійних
котлів, що працюють на рідкому чи
газоподібному паливі
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

Державне госпрозрахункове
підприємство „Сертифікаційний
випробувальний центр
опалювального обладнання”
Міністерства промислової
політики України
юр.адр.: 03110, м. Київ, вул.
Механізаторів, 9; факт.адр.:

Директива Ради
№92/42/ЄЕС від 21 травня
1992 року щодо вимог з
раціональної експлуатації до
нових водонагрівачів, які
працюють на рідких або
газоподібних видах палива

постанова КМУ
від 27.08.2008
№ 748

004 Технічний регламент приладів, що
працюють на газоподібному паливі
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Ради
№90/396/ЄЕС від 29 червня
1990 року щодо гармонізації
законів держав-членів
стосовно приладів, які
спалюють газоподібні види
палива

постанова КМУ
від 24.09.2008
№ 856

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235

Директива Ради
№ 1999/36/ЄС від 29 квітня
1999 року про пересувне
обладнання, що
експлуатується під тиском

постанова КМУ
від 19.01.2011
№ 35

Постанова КМУ від
07.12.2011 № 1258
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10
(044), 259-46-24, 360-61-79
Державне госпрозрахункове
підприємство „Сертифікаційний
випробувальний центр
опалювального обладнання”
Міністерства промислової
політики України
юр.адр.: 03110, м. Київ, вул.
Механізаторів, 9; факт.адр.:
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10
(044), 259-46-24, 360-61-79
1.ДП «Київський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України»
(04073, м. Київ, вул.Ливарська, 1а, тел.
(044) 468-20-27, 468-31-64)ketc@i.kiev.ua
2. ДП «Подільський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України»
(29000, м. Хмельницький, вул.І.Франка, 2
(0382) 79-73-83, 72-05-12) www.petc.km.ua
3. ДУ «Національний науково-дослідний
інститут промислової безпеки та охорони
праці» (04060, м. Киїа, вул. Вавилових,
13, тел. (044) 440-97-47, 440-99-13)
nndiop@i.kiev.ua
1. ДП «Придніпровський експертнотехнічний центр Держгірпромнагляду
України» (49050, м. Дніпропетровськ,
вул. Козакова, 3, тел. (056) 790-10-11
dpetcall@gmail.com
2. ДУ «Національний науководослідний інститут промислової безпеки
та охорони праці» (04060, м. Киїа, вул.
Вавилових, 13, тел. (044) 440-97-47, 44099-13) nndiop@i.kiev.ua

005

Технічний регламент безпеки
обладнання, що працює під тиском
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

006

Технічний регламент безпеки простих Директива Ради
посудин високого тиску
№87/404/ЄЕС від 25 червня
текст на
1987 р. про зрівняння
http://zakon.rada.gov.ua/
правових приписів державчленів щодо простих
посудин, що перебувають під
тиском
Технічний регламент неавтоматичних Директива 2009/23/ЄС
зважувальних приладів
Європейського Парламенту
текст на
та Ради від 23 квітня 2009
http://zakon.rada.gov.ua/
року щодо неавтоматичних
зважувальних приладів

постанова КМУ
від 25.03.2009
№ 268

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 11.03.2009
№ 190

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

Національний науковий центр
«Інститут метрології»
61002, м. Харків, вул.
Мироносицька, 42
(057)40-30-30

Технічний регламент безпеки іграшок
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

постанова КМУ
від 08.10.2008
№ 901

Постанова КМУ
від 11.07.2013 № 515
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

1. Державне підприємство
«Державний сертифікаційний
центр синтетичних миючих
засобів та виробів електронної
техніки» 04136, м. Київ, вул.

007

008

Директива Європейського
Парламенту та Ради
№88/378/ЄЕС від 3 травня
1988 року про наближення

законодавства державчленів стосовно безпеки
іграшок

009

Технічний регламент
електромагнітної сумісності
обладнання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

010

Технічний регламент
низьковольтного електричного
обладнання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
ладнання

011

Технічний регламент максимально
дозволеного споживання

Північно-Сирецька, 3
(044) 200-94-53, 205-34-87, 20093-42, 200-95-45
2. Київський державний науководослідний інститут текстильногалантерейної промисловості
04071, м. Київ, вул. Щекавицька,
7, (044) 417-24-46, 417-24-30

Директива Європейського
Парламенту та Ради
№ 2004/108/ЄС від 15 грудня
2004 року про наближення
законодавств держав-членів
щодо електромагнітної
сумісності
Директива Європейського
Парламенту та Ради
№73/23/ЄЕС від 19 лютого
1973 р. про гармонізацію
законодавства державчленів щодо електричного
обладнання для
використання в межах
певної напруги

постанова
КМУ від
29.07.2009 № 785

Постанова КМУ
від 20.06.2012 № 631
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 29.10.2009
№ 1149

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

1. Укрметртестстандарт 03143,

Директива Європейського
парламенту та Ради

постанова
КМУ від

Постанова КМУ

ПАТ «УкрНДІпобутмаш»

ДП Випробувальний центр
«Омега»
99053, м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 29
(0692) 24-03-73, ф. 46-96-79

м. Київ, вул. Метрологічна, 4
(044) 526-42-60
2. Державне підприємство
“Науково-технічний центр
“СТАНКОСЕРТ” юр.адр.:65026,
м. Одеса, провулок Онілової, 16,
пошт.адр.:65101, м.Одеса,
Люстдорфська дор., 96, (а/с 83)
(в частині взаємодії з ТР безпеки
машин) (0482) 44-50-94
3. Науково-виробниче
колективне підприємство
«Стандарт-Сервіс» Юр.адр.:
76006, м. Івано-Франківськ, вул.
Вовчинецька, 210
Почт.адр: 76006, м. ІваноФранківськ, вул. Симоненка, 1
а/с 181 (в частині взаємодії з ТР з
електромагнітної сумісності
обладнання)
(0342) 26-86-80, 71-19-48

електроенергії холодильними
приладами
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

012

Технічний регламент засобів
індивідуального захисту
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

013

Технічний регламент безпеки машин
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

014 Технічний регламент з підтвердження
відповідності паковання (пакувальних
матеріалів) та відходів паковання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

№ 96/57/ЄС від 3 вересня
1996 року про вимоги
ефективного використання
енергії у побутових
електричних холодильниках,
морозильних камерах та
комбінованих холодильних
шафах
Директива Ради
№89/686/ЄЕС від 21 грудня
1989 року про наближення
законодавств держав-членів
щодо засобів індивідуального
захисту

03.09.2008 № 787

від 10.05.2012 № 368

постанова КМУ
від 27.08.2008
№ 761

Постанова КМУ
від 20.07.2011 № 777
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

Директива Європейського
Парламенту та Ради
№2006/42/ЄС від 17 травня
2006 р. щодо машин та
механізмів

постанова КМУ
від 30.01.2013 №
62
постанова
КМУ від
12.10.2010 № 933
(втратила
чинність)

Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

Директива Ради Європи
94/62/ЄС про упаковку та
відходи

наказ
На засіданні
Держпсоживстанд Урядового комітету
арту від
з питань економічної
24.12.2004 № 289, політики 17.07.2008
реєстр Мін’юсту
Технічний регламент
25.01.2005 за №
знято з розгляду до
95/10375
прийняття Закону
України «Про
упаковку та відходи
упаковки»

Національний науководослідний інститут
промислової безпеки та
охорони праці 04060, м.
Київ, вул. Вавілових, 13,
(044) 440-99-55
ndiop@i.kiev.ua
Державне підприємство
“Науково-технічний центр
“СТАНКОСЕРТ”
юр.адр.:65026, м. Одеса,
провулок Онілової, 16,
пошт.адр.:65101, м.Одеса,
Люстдорфська дор., 96, (а/с
83) (в частині взаємодії з
ТР безпеки машин)
(0482) 44-50-94

015

Технічний регламент будівельних
виробів, будівель і споруд
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

016 Технічний регламент щодо
контейнерів для зберігання та
захоронення радіоактивних відходів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
017

018

Технічний регламент морського
обладнання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
Технічний регламент закритих
джерел іонізуючого випромінювання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

019 Технічний регламент щодо медичних
виробів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
020 Технічний регламент щодо активних
медичних виробів, які імплантують
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Регламент (ЄС) № 305/2011
Європейського Парламенту
та Ради від 9 березня 2011
року, що встановлює
узгоджені умови для
реалізації на ринку
будівельних виробів та
припиняє дію Директиви
Ради 89/106/ЕЕС
-

постанова КМУ
від 20.12.2006
№ 1764

Директива Ради №96/98/ЄС
від 20 грудня 1996 р. щодо
морського обладнання

постанова КМУ
від 05.09.2007
№ 1103

Директива Ради
№ 2003/122/Евроатом від 22
грудня 2003 року по
контролю за
високоактивними закритими
та безхозними джерелами

постанова КМУ
від 18.07.2007
№ 939

Постанова КМУ

-

від 30.06.2010 № 543

Постанова КМУ від
24.10.2012 № 1099

Державне підприємство
„Державний центр регулювання
якості поставок та послуг”
Юр. адр.:03113, м. Київ, пр.
Перемоги, 53
Факт. адр.: 03179, м.Київ, вул.
Львівська, 57а
(044) 452-92-42

постанова КМУ
від 05.12.2007
№ 1382

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235

Директива Ради 93/42/ЄЕС
від 14 червня 1993 року про
медичні прилади

постанова КМУ
від 11.06.2008
№ 536

Директива Ради 90/385/ЄЕС
від 20 червня 1990 року про
наближення законів державчленів про активні медичні
прилади для імплантації

постанова КМУ
від 09.07.2008
№ 621

Постанова КМУ від
16.11.2011 № 1171
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642
Постанова КМУ від
16.11.2011 № 1171
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

Державне підприємство
„Державний центр регулювання
якості поставок та послуг”
Юр. адр.:03113, м. Київ, пр.
Перемоги, 53
Факт. адр.: 03179, м.Київ, вул.
Львівська, 57а
(044) 452-92-42

021 Технічний регламент щодо медичних
виробів для лабораторної діагностики
in vitro
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
022 Технічний регламент мийних засобів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива 98/79/ЄС
Європейського Парламенту
та Ради від 27 жовтня 1998
року про медичні
діагностичні засоби in vitro
Регламент Європейського
Парламенту та Ради
від 31.03.2004 № 648/2004
про мийні засоби

постанова КМУ
від 16.07.2008
№ 641

Постанова КМУ від
16.11.2011 № 1171
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 20.08.2008
№ 717

Постанова КМУ
від 06.06.2012 № 499
Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
12.06.2013 № 408
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

023 Технічний регламент обладнання та
захисних систем, призначених для
застосування в потенційно
вибухонебезпечному середовищі
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Європейського
постанова КМУ
Парламенту та Ради
від 08.10.2008
№94/9/ЄС від 23 березня
№ 898
1994 р. про наближення
приписів держав-членів щодо
обладнання і систем
захисту, призначених для
застосування у
вибухонебезпечному
середовищі

024 Технічний регламент пересувного
обладнання, що працює під тиском
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Ради
№ 1999/36/ЄС від 29 квітня
1999 року про пересувне
обладнання, що
експлуатується під тиском
Директива Європейського
Парламенту та Ради
№2002/95/ЄС від 27 січня
2003 року щодо обмеження
використання деяких
небезпечних речовин в

025 Технічний регламент обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

постанова КМУ
від 05.11.2008
№ 967
постанова КМУ
від 03.12.2008
№ 1057

ТОВ «Науково-технічний
центр
«ВНІДІХІМПРОЕКТ»
02002, м. Київ,
вул.М.Раскової, 11 (044)
517-08-22, 517-05-81, 51734-45
Державний
випробувальний
сертифікаційний центр
вибухозахищеного та
рудникового
електрообладнання
83052, м. Донецьк, вул. 50-ї
Гвардійської дивізії , 17
(062) 345-04-17, (0622) 9412-43

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235

1. ДП Випробувальний центр
«Омега»
99053, м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 29
(0692) 24-03-73, ф. 46-96-79
2. Державне підприємство

електричному та
електронному обладнанні

026 Технічний регламент етикетування
ламп побутового використання
стосовно ефективності споживання
електроенергії
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

«Державний сертифікаційний
центр синтетичних миючих
засобів та виробів електронної
техніки» 04136, м. Київ, вул.
Північно-Сирецька, 3
(044) 200-94-53, 205-34-87, 20093-42, 200-95-45

постанова КМУ
від 27.12.2008
№ 1144

027 Технічний регламент щодо назв
текстильних волокон і маркування
текстильних виробів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Комісії 98/11/ЄС
від 27 січня 1998 року, що
імплементує Директиву
Ради 92/75/ЄЕС щодо
етикетування
енергоспоживання
побутових електроламп
Директива Європейського
Парламенту та Ради
96/74/ЄС від 16 грудня
1996 року про етикетування
текстильних виробів

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235

028 Технічний регламент щодо суттєвих
вимог до засобів вимірювальної
техніки
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Європейського
Парламенту та Ради
№2004/22/ЄС від 31 березня
2004 р. щодо вимірювальних
приладів

постанова КМУ
від 08.04.2009
№332

Постанова КМУ
від 08.04. 2013 р.
№ 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

029 Технічний регламент
радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Європейського
Парламенту та Ради
№1999/5/ЄС від 9 березня
1999 р. щодо радіо
устаткування та
телекомунікаційного
термінального
устаткування, а також
взаємного визнання їх
відповідності

постанова КМУ
від 24.06.2009
№679

Постанова КМУ від
15.05.2013 № 446
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 14.01.2009
№ 13

ДП «Полтавастандартметрологія» 36029, м. Полтава,
вул. Генерала Духова, 16
(05322) 2-14-26

Київський державний науководослідний інститут текстильногалантерейної промисловості
04071, м. Київ, вул. Щекавицька,
7, (044) 417-24-46, 417-24-30

1. Укрметртестстандарт 03143,
м. Київ, вул. Метрологічна, 4
(044) 526-42-60
2. Національний науковий
центр «Інститут метрології»
61002, м. Харків, вул.
Мироносицька, 42
(057)40-30-30

030 Технічний регламент канатних доріг
для перевезення пасажирів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Європейського
Парламенту і Ради
№2000/9/ЄС від 20 березня
2000 р. про спорудження
канатних доріг, призначених
для перевезення пасажирів

постанова КМУ
від 14.10.2009
№ 1076

031 Технічний регламент знаків безпеки і
захисту здоров’я працівників
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Ради 92\58\ЄЕС
від 24 червня 1992 року про
мінімальні вимоги до
забезпечення позначень
безпеки та/або гігієни на
робочому місці (дев’ята
окрема Директива у значенні
статті 16(1) Директиви
89/391/ЄЕС)

постанова КМУ
від 25.11.2009
№ 1262

032 Технічний регламент енергетичного
маркування електрообладнання
побутового призначення
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

033 Технічний регламент надання послуг
з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Ради
№92/75/ЄEC від 22 вересня
1992 року про вказування за
допомогою маркування та
стандартної інформації про
товар обсягів споживання
енергії та інших ресурсів
побутовими
електроприладами
Директива
Ради
Європейського
співтовариства
№ 91/440/ЄЕС від 29 липня
1991 року про розвиток
залізниць у Європейському
співтоваристві;

Постанова КМУ від
08.04.2013 № 235
Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 06.01.2010 №5

постанова КМУ
від 01.03.2010
№193

1. ДП «Карпатський експертнотехнічний центр Держгірпромнагляду
України» (76007, м. Івано-Франківськ,
вул. Максимовича, 15, тел. (03422) 6-9893) www.karpatetc.if.ua
2. ДП «Кримський експертно-технічний
центр Держгірпромнагляду України»
(95000, м. Сімферополь, вул. Набережна,
71, тел. (0652) 51-01-67, 51-01-60
www.cretc.com.ua3. ДУ «Національний
науково-дослідний інститут промислової
безпеки та охорони праці» (04060, м.
Киїа, вул. Вавилових, 13, тел. (044) 44097-47, 440-99-13) nndiop@i.kiev.ua

Державне підприємство
«Учбово-експертний центр
НАЕР» 04112, м. Київ, вул.
І.Гонти, 1 (044) 360-07-58

Постанова КМУ від
15.05.2013 № 446

Директива № 95/18/ЄС Ради
ЄС від 19 червня 1995 року
про ліцензування підприємств
залізничного транспорту;
Директива № 96/49/ЄС Ради
ЄС від 23 липня 1996 року про
наближення законів державчленів
про
перевезення
небезпечних
вантажів залізницею;
Директива
№ 2000/18/ЄС
Європейського Парламенту
та Ради ЄС від 17 квітня
2000 року щодо мінімальних
екзаменаційних
вимог
до
консультантів
у справах
перевезення
небезпечних
товарів
автомобільним,
залізничним або річковим
транспортом;
Директива
№ 2001/14/ЄС
Європейського Парламенту
та Ради ЄС від 26 лютого
2001 року про розподіл
пропускної
спроможності
залізничної інфраструктури,
стягування
зборів
за
користування
залізничною
інфраструктурою
та
сертифікації на відповідність
вимогам безпеки;
Директива № 2004/49/ЄС
Європейського Парламенту
та Ради ЄС від 29 квітня
2004 року про безпеку
залізниць у Співтоваристві

034 Технічний регламент щодо правил
маркування харчових продуктів
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

035 Технічний регламент енергетичного
маркування побутових
холодильників, морозильників та їх
комбінацій
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

036 Технічний регламент енергетичного
маркування побутових пральних
машин
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

037 Технічний регламент з екологічного
маркування
текст на
http://zakon.rada.gov.ua/
038 Технічний регламент маркування
матеріалів, що використовуються для
виготовлення основних складових
взуття, що надходить для продажу

Директиви 2000/13/ЕС
від 20.03.2000 щодо
наближення законодавств
держав-членів про
етикетування, оформлення
та рекламування продуктів
харчування
Директива Європейської
Комісії від 21 січня 1994 року
N 94/2/ЄС про виконання
Директиви Ради ЄС від 22
вересня 1992 року
N 92/75/ЄЕС щодо
енергетичного маркування
побутових холодильників,
морозильників та їх
комбінацій
Директива Європейської
Комісії № 95/12/ЄС від 23
травня 1995 р. про
імплементацію Директиви
Ради ЄС від 22 вересня 1992
р. N 92/75/ЄЕС щодо
енергетичного маркування
побутових пральних машин
Регламент ЄС № 66/2010
Європейського Парламенту
та Ради від 25 листопада
2009 року про знак
екомаркування
Європейського Союзу
Директива Європейського
парламенту та Ради
94/11/ЄС від 23 березня 1994
р. щодо наближення

наказ
Внесені зміни
Держспоживстанд
наказом
арту від
Мінекономрозвитку
28.10.2010 № 487, від 28.05.2012 №639,
реєстрації
реєстр Мін’юсту
Мінюсту
15.06.2012 за
11.02.2011 за №
№ 979/21291
183/18921
постанова КМУ
від 16.02.2011 №
107

постанова КМУ
від 16.02.2011 №
108

постанова КМУ
від 18.05.2011 №
529

постанова КМУ
від 09.06.2011 №
632

споживачам
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

039 Технічний регламент піротехнічних
виробів
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

040 Технічний регламент прогулянкових
суден
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

041 Технічний регламент затвердження
типу сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів, їх
причепів і змінних причіпних машин,
систем, складових частин та окремих
технічних вузлів
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

законові, правил та
адміністративних положень
держав-членів стосовно
маркування (актування)
матеріалів що
використовуються для
виготовлення основних
складових взуття, що
надходить до продажу
споживачам
Директива Європейського
Парламенту і Ради
2007/23/ЄС від 23 травня
2007 року з випуску на ринок
піротехнічних виробів

Директива
Євро
Парламенту
та
Ради
94/25/ЄС від 16 червня 1994
року
щодо
зближення
законів,
підзаконних
та
адміністративних
актів
держав-членів
стосовно
прогулянкових суден
Директива Євро
Парламенту та Ради
2003/37/ЄС щодо
затвердження типу
сільськогосподарських або
лісогосподарських
тракторів, їх причепів та
змінних причіпних машин,
разом з їх системами,
складовими частинами та

постанова КМУ
від 03.08.2011 №
839

Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 09.11.2011 №
1147

Постанова КМУ від
28.08.2013 № 642

постанова КМУ
від 28.12.2011 №
1367

Лабораторія сертифікації
ручної вогнепальної зброї
та спецзасобів самозахисту
Юр.адр: 01011, м. Київ,
пров. Кутузова, 4А Факт
юр.:04116 вул. ДовнарЗапольського, 8
(044) 280-01-84, 483-09-12

ДП «Український
державний центр по
випробуванню та
прогнозуванню техніки і
технологій для
сільськогосподарського
виробництва»
08654, Київська обл.
Васильківський р-н, смт
Дослідницьке вул.

окремими технічними
вузлами.
042 Технічний регламент щодо складових
частин і характеристик колісних та
сільськогосподарських тракторів
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

Директива Ради ЄС від 4
постанова КМУ
травня 1974 р. 74/151/ЕЕС
від 28.12.2011 №
щодо наближення
1368
законодавства держав членів ЄС, яке регулює
вимоги до запасних частин
колісних
сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів

043 Технічного регламенту безпеки
інфраструктури залізничного
транспорту
текст на http://zakon.rada.gov.ua/

Директиви
Європейського постанова КМУ
Парламенту
та
Ради від 11.07.2013 №
494
2001/14/ЄС від 26 лютого
2001 р. про розподілення
пропускної
можливості
залізничної інфраструктури,
стягнення
зборів
за
користування
залізничною
інфраструктурою
та
сертифікації
на
відповідність
вимогам
безпеки;
Директиви
Європейського
Парламенту
та
Ради
2004/49/ЄС від 29 квітня
2004 р. про безпеку залізниць
у Співтоваристві, якою
вносяться
зміни
до
Директиви Ради 96/18/ЄС

Інженерна, 5
(04571) 3-39-83, 3-34-30, 339-54
ДП «Український
державний центр по
випробуванню та
прогнозуванню техніки і
технологій для
сільськогосподарського
виробництва»
08654, Київська обл.
Васильківський р-н, смт
Дослідницьке вул.
Інженерна, 5
(04571) 3-39-83, 3-34-30, 339-54

про
ліцензування
підприємств
залізничного
транспорту та Директиви
2001/14/ЄС про розподіл
потужностей залізничних
інфраструктур
та
стягнення
платежів
за
використання
залізничної
інфраструктури та про
сертифікацію безпеки;
Директиви
Європейського
Парламенту
та
Ради
2008/57/ЄС від 17 червня
2008 р. щодо
інтероперабельності в
межах
Співтовариства
(доопрацьована)
044 Технічний регламент з технічного
обслуговування і ремонту колісних
транспортних засобів текст на
http://zakon.rada.gov.ua/

постанова КМУ
від 03.08.2013
№ 643

