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Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 

затверджено Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою 

та об’ємом у готову упаковку. 

Пунктом 5 Технічного регламенту визначено, що упаковані одиниці, на 

які нанесено знак відповідності упакованої одиниці вимогам цього Технічного 

регламенту відповідно до підпункту 3 пункту 6 додатка 1, є такими, що 

відповідають вимогам цього Технічного регламенту.  

При нанесенні знака відповідності пакувальник або імпортер гарантують, 

що упакована одиниця відповідає вимогам Технічного регламенту та несуть 

відповідальність за забезпечення відповідності цієї одиниці вимогам 

Технічного регламенту. 

Технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради 

№ 76/211/ЄEС             від 20.01.1976 про наближення законів держав-членів про 

компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих товарів (далі – 

Директива), відповідно до якої знак відповідності може наноситися на 

упаковану одиницю. Під час розроблення постанови № 1193 для отримання 

європейського досвіду були залучені експерти проекту "Додаткові заходи щодо 

виконання Програми підтримки галузевої політики "Сприяння взаємній торгівлі 

шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським 

союзом", які наголошували на добровільності застосування знака 

відповідності. 

Відповідно до Правил розроблення проектів технічних регламентів, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства 

Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 18.06.2012 № 708, зміст, форма та структура проекту технічного регламенту 

повинні максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі 



базового акта законодавства ЄС з урахуванням можливості врегулювання 

конкретних суспільних відносин нормами актів законодавства України. 

Водночас, статтею 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом 

України від 16.09.2014 № 1678-VII (далі – Угода про асоціацію), визначено, що 

Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення 

відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, 

метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС 

та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в 

актуальних рішеннях та регламентах ЄС. 

Згідно з частиною першою статті 11 Закону України "Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності" відповідність введеної в обіг, наданої на 

ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних 

технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов'язковою, 

за винятком випадків, визначених у зазначених технічних регламентах. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 6 Технічного регламенту 

упаковані одиниці, зазначені в пунктах 2 і 5 цього Технічного регламенту, є 

об'єктами метрологічного нагляду з урахуванням умов, визначених у пункті 8 

додатків 1 та 2. Відсутність норми щодо добровільності нанесення знака 

відповідності може призвести до суперечностей під час проведення 

метрологічного нагляду. 

З метою уникнення суперечностей під час метрологічного нагляду, 

досягнення повної відповідності з Директивою, а також ураховуючи численні 

звернення суб’єктів господарювання, Мінекономрозвитку розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного 

регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову 

упаковку» в частині уточнення норми щодо добровільності нанесення знака 

відповідності. 

 


