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У контексті вступу України до Світової Організації Торгівлі та інтеграції її до Європейсько-

го Союзу здійснюється реформування національної системи технічного регулювання, в тому чис-
лі чинного законодавства в галузі вибухозахисту. Базовим принципом вибухозахисту є прагнення 
до зменшення ймовірності вибуху. 

Вибухозахищене електротехнічне обладнання (Ех-обладнання) — електротехнічний виріб 
спеціального призначення, який виконано таким чином, що усунена або утруднена можливість 
запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища під час експлуатації цього виробу. 
У процесі реформування основну увагу сконцентровано на гармонізації стандартів, удоскона-
ленні діючого законодавства, впровадженні європейських директив, впровадженні оцінки від-
повідності продукції технічним регламентам замість її обов’язкової сертифікації. У зв’язку з 
цим постає необхідність чіткого розуміння складових системи технічного регулювання вибухо-
захищеного обладнання. 

Питанням системи технічного регулювання обладнання в Україні приділялось чимало ува-
ги. Так вивчались стан і перспективи розвитку процесів оцінювання відповідності технологіч-
ного обладнання вимогам, встановленим для харчової промисловості [1]. Досліджувався розви-
ток стандартизації на міжнародному, регіональному і національному рівнях[1...3]. Але дуже 
мало уваги приділялося галузі вибухозахисту. 

Національна система технічного регулювання вибухозахищеного обладнання розвивалася від-
повідно до Концепції державних систем стандартизації, метрології і сертифікації, прийнятої Кабі-
нетом Міністрів України в травні 1992 р. З того часу країна стала членом міжнародних організацій 
зі стандартизації: International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commis-
sion, International Organization of Legal Metrology і European Committee for Standardization.  

Разом з тим, національна система технічного регулювання вимагала модернізації. Потріб-
но було впровадити повний масив європейських і міжнародних стандартів, оптимізувати інфра-
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структуру системи технічного регулювання, а також створити ефективну систему нагляду за 
безпекою товарів і послуг. 

Першою найважливішою складовою в галузі вибухозахищеного обладнання став Техніч-
ний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно ви-
бухонебезпечному середовищі, який набрав чинності 8 жовтня 2008 р. [4]. Починаючи з 2012 р. 
здійснюється контроль за обов’язковим застосуванням і дотриманням підприємствами вимог 
цього технічного регламенту. Рекомендації із застосування затверджено наказом Міністерства 
промислової політики України від 21.08.2009 р. 

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 94/9/ЄС Європейського Парламенту 
і Ради ЄС від 23 березня 1994 р. щодо обладнання та захисних систем, призначених для засто-
сування в потенційно вибухонебезпечному середовищі. При цьому технічний регламент не міс-
тить способів досягнення встановлених обов’язкових вимог, щоб не обмежувати виробника у 
виборі технології виробництва обладнання або його конструкції. Крім того, технічний регла-
мент не створює перешкоди на шляху модернізації продукції та інновацій. 

Підтвердження відповідності вимогам технічного регламенту (далі — відповідності) здій-
снюється у вигляді оформлення декларації або отримання сертифіката. Оформлена виробником 
декларація відповідності реєструється призначеним органом з оцінки відповідності.  

Ех-обладнання призначене спеціально для використання у вибухонебезпечному середови-
щі, тому його виробництво в обов’язковому порядку вимагає сертифікат відповідності. Даний 
документ покликаний підтвердити відповідність Ex-обладнання, на яке видано цей сертифікат, 
стандартам на певний вид вибухозахисту (див. рисунок). Вид вибухозахисту електрообладнан-
ня (електротехнічного пристрою) — сукупність заходів, які встановлені нормативними докуме-
нтами. Види вибухозахисту визначені в стандартах на вибухозахищене електрообладнання. 

Підтвердження відповідності проводитися тільки для резидентів України. Якщо виробни-
ком продукції є нерезидент, він повинен укласти контракт з резидентом про проведення робіт з 
підтвердження відповідності. Резидент повинен мати довіреність, оформлену в установленому 
порядку виробником. 

Випробування продукції на відповідність національним стандартам повинні проводитися в 
випробувальних лабораторіях, акредитованих Національним агентством з акредитації (випро-
бувальні лабораторії — резиденти України). Не допускається застосування протоколів випро-
бувань закордонних лабораторій. Одна і та ж продукція може підлягати підтвердженню відпо-
відності кільком технічним регламентам. При набутті чинності технічного регламенту 
обов’язкові вимоги до продукції, викладені в інших документах, у тому числі і відомчих норма-
тивних актах, втрачають свою силу. 
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Другою найважливішою складовою технічного регулювання вибухозахищеного обладнан-
ня є стандартизація. З метою інтеграції України в європейське співтовариство, реалізації дер-
жавної політики у сфері технічного регулювання розроблено і прийнято концептуальні основи 
національної стандартизації [3]: 

— сприяння впровадженню міжнародних стандартів; 
— усунення технічних бар’єрів у торгівлі; 
— сприяння науково-технічному співробітництву. 
Прийняття гармонізованих стандартів дозволяє подолати розбіжності у вимогах до вибу-

хозахищеного обладнання і тим самим сприяти усуненню технічних бар’єрів у торгівлі [2]. 
Стандарти, гармонізовані на міжнародному рівні, дають виробникам вибухозахищеного 

обладнання міжнародно визнані вимоги до продукції, безпечної для людей, а споживачі отри-
мують можливість оцінити продукцію згідно з вимогами цих нормативних документів. 

Практичною реалізацією завдань з формування і розвитку нормативної бази в галузі вибу-
хозахисту в Україні займається Технічний комітет 42 (далі — ТК42), який створено у 1989 р. 
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вибухозахищеного електро-
обладнання” здійснює функцію секретаріату. Вітчизняні державні стандарти в галузі вибухоза-
хисту, гармонізовані з міжнародними, згідно з планами національної стандартизації розробляє 
ТК 42. До складу ТК42 входять три підкомітети (ПК1, ПК2, ПК3). Розробником “Технічного 
регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибу-
хонебезпечному середовищі” є ПК2.  

Третя складова технічного регулювання вибухозахищеного обладнання — акредитація ви-
пробувальних лабораторій (центрів) та призначення органів з оцінки відповідності продукції.  

В процесі акредитації підтверджується компетентність юридичних осіб проводити випро-
бування вибухозахищеного обладнання та роботи з підтвердження відповідності продукції ви-
могам технічних регламентів. Акредитацію випробувальних лабораторій (центрів) проводить 
Національне агентство з акредитації України (далі — НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2006 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій” з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів з акредитації. Сфе-
рою акредитації визнаються нормативні документи, відповідно до яких випробувальна лабора-
торія (центр) проводить випробування в галузі вибухозахисту. 

Під час акредитації НААУ керується відповідними рекомендаціями міжнародних 
(International Laboratory Accreditation Cooperation та International Accreditation Forum)  і регіона-
льних (European cooperation for Accreditation) організацій з акредитації . 

Якщо акредитація є державною функцією, то робота органів з оцінки відповідності щодо 
продукції (далі — ООВ) і випробувальних лабораторій (центрів) є ринковою послугою. 

Призначення ООВ здійснює Департамент технічного регулювання Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України, створений у 2011 р.  

Основними напрямками діяльності Департаменту технічного регулювання є забезпечення 
формування і реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, 
метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки 
відповідності, управління якістю).  

Державну службу технічного регулювання України (Держстандарт), що раніше призначав 
ООВ, ліквідовано згідно з Указом Президента України від 06.04.2011 р. Замість цього створю-
ються технічні регламенти, відповідно до яких ООВ проводить підтвердження відповідності в 
галузі вибухозахисту. 

Четверта складова технічного регулювання вибухозахищеного обладнання — метрологіч-
не забезпечення, яке гарантує порівнянність результатів вимірювань в різних випробувальних 
лабораторіях (центрах). Законодавчою основою державної метрологічної системи є Закон Укра-
їни “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 

Метрологічна служба складається з Державної метрологічної служби та метрологічних 
служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій [5]. Всі засоби вимірюва-
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льної техніки, що використовуються для вимірювань випробувальними лабораторіями (центра-
ми) під час проведення випробувань вибухозахищенного обладнання, піддаються повірці. 

П’ята складова технічного регулювання вибухозахищеного обладнання — система держа-
вного контролю (нагляду). Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011р. № 
1403 затверджено “Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції” (далі - По-
рядок). Цей Порядок визначає процедуру здійснення митними органами державного контролю 
нехарчової продукції (товарів) (далі — контроль продукції) з метою забезпечення відповідності 
нехарчової продукції (товарів) (далі — продукції), що ввозиться на митну територію України, 
встановленим технічними регламентами вимогам і недопущення ввезення на митну територію 
країни продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам. 

Контроль продукції здійснюється під час її митного оформлення для вільного обігу на ми-
тній території України. У зв’язку з цим ООВ видає рішення для митного оформлення продукції. 
Всі провідні фірми-виробники усвідомлюють важливість виробництва вибухозахищеної проду-
кції та її сертифікації. 

Прийнятий у грудні 2005 р. закон “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцін-
ки відповідності” ввів  в вітчизняну практику поняття “технічний регламент”.  

Технічний регламент містить опис видів продукції, які підлягають обов’язковому підтвер-
дженню відповідності, вимоги безпеки для життя і здоров’я людей, а також майна та навколи-
шнього середовища, а головне — процедури підтвердження відповідності цим вимогам, прави-
ла маркування і введення продукції в обіг.  

Для технічного регламенту затверджений і опублікований перелік національних стандар-
тів, які в разі добровільного застосування їх підприємствами-виробниками є доказом відповід-
ності його вимогам. 

Більш повна гармонізація, впровадження міжнародних та національних стандартів вибу-
бухозахисту вимагає значних капітальних вкладень в оновлення устаткування або  випробува-
льну базу.  

Таким чином, ефективність технічного регулювання вибухозахищеного обладнання як си-
стеми визначається сукупністю і налагодженістю механізму роботи його складових. Неефекти-
вність застосування хоча б однієї зі складових різко знижує результативність системи в цілому. 
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