
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 

Н А К А З  

23 червня 2021 року № 105-21 

Київ 

 

Про утворення міжсекторальної групи призначених органів з оцінки  

відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних  

зважувальних приладів, Технічним регламентом засобів вимірювальної  

техніки та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів  

вимірювальної техніки і визначення сфери її відповідальності 

 

 

Відповідно до статті 44 Закону України "Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності", з метою координації та співпраці між органами з оцінки 

відповідності, призначеними згідно з Технічним регламентом щодо 

неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 № 1062, Технічним регламентом засобів 

вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2016 № 163, та Технічним регламентом законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.01.2016 № 94,  

НАКАЗУЮ:  

1. Утворити міжсекторальну групу призначених органів з оцінки 

відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних 

зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2015 № 1062, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163, та 

Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної 
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техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 

№ 94 (далі – міжсекторальна група). 

2. Визначити сферу відповідальності міжсекторальної групи згідно 

з додатком.  

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 28.12.2016 № 2152 "Про утворення 

міжсекторальної групи призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки 

відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних 

зважувальних приладів, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки 

та Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки". 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

економіки України згідно з розподілом функціональних обов’язків. 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр економіки України           Олексій ЛЮБЧЕНКО 
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Додаток 

до наказу Міністерства економіки України 

"Про утворення міжсекторальної групи 

призначених органів з оцінки відповідності 

згідно з Технічним регламентом щодо 

неавтоматичних зважувальних приладів, 

Технічним регламентом засобів вимірювальної 

техніки та Технічним регламентом 

законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки і визначення сфери  

її відповідальності" 

 

23 червня 2021 року № 105-21 
 

Сфера відповідальності міжсекторальної групи призначених  

органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних 

зважувальних приладів, Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки та 

Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

 

№ 

з/п 
Назва технічного регламенту 

 

Процедура оцінки відповідності,  

передбачена технічним регламентом 

 
 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічний регламент щодо 

неавтоматичних зважувальних 

приладів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2015 № 1062 

 

Модуль В (перевірка типу); 

 

модуль D (відповідність типу шляхом 

забезпечення якості виробничого процесу); 

 

модуль D1 (забезпечення якості виробничого 

процесу); 

 

модуль F (відповідність типу за результатами 

перевірки приладів); 

 

модуль F1 (відповідність за результатами 

перевірки приладів); 

 

модуль G (відповідність за результатами 

перевірки кожного окремого приладу) 

2 Технічний регламент засобів 

вимірювальної техніки, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2016 

№ 163 

Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва з 

наглядовими перевірками засобів 

вимірювальної техніки через довільні інтервали 

часу); 

 

модуль B (перевірка типу); 

 

модуль C (відповідність типу на основі 

внутрішнього контролю виробництва); 

 

модуль C2 (відповідність типу на основі 



2 

Продовження додатка 
 

 
 

1 2 3 

внутрішнього контролю виробництва з 

наглядовими перевірками засобів 

вимірювальної техніки через довільні інтервали 

часу); 

модуль D (відповідність типу шляхом 

забезпечення якості виробничого процесу); 

 

модуль D1 (забезпечення якості виробничого 

процесу); 

 

модуль E (відповідність типу шляхом 

забезпечення якості засобу вимірювальної 

техніки); 

 

модуль E1 (забезпечення якості кінцевого 

контролю та випробувань засобів вимірювальної 

техніки); 

 

модуль F (відповідність типу за результатами 

перевірки засобів вимірювальної техніки); 

 

модуль F1 (відповідність за результатами 

перевірки засобів вимірювальної техніки); 

 

модуль G (відповідність за результатами 

перевірки кожного окремого засобу 

вимірювальної техніки); 

 

модуль H (відповідність на основі цілковитого 

забезпечення якості); 

 

модуль H1 (відповідність на основі цілковитого 

забезпечення якості з експертизою проекту) 

3 Технічний регламент законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної 

техніки, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 13.01.2016 № 94 

Модуль B (перевірка типу); 

 

модуль D (відповідність типу шляхом 

забезпечення якості виробничого процесу); 

 

модуль F (відповідність типу за результатами 

перевірки засобів вимірювальної техніки); 

 

модуль F1 (відповідність за результатами 

перевірки засобу вимірювальної техніки); 

 

модуль G (відповідність за результатами 

перевірки кожного окремого засобу 

вимірювальної техніки) 
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Продовження додатка 
 

 
 

1 2 3 

 
 

___________________ 


